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1. Palvelun kuvaus
1.1. Palvelu lyhyesti
Rekisteripalvelu on tarkoitettu postitoimintaa harjoittaville yrityksille. Yritykset ovat ilmoittaneet
Viestintävirastolle harjoittavansa postitoimintaa ja haluavat ostaa tätä tarkoitusta varten Posti Oy:ltä
(Posti) postitoiminnassa käyttämäänsä osoiterekisteriin postinsaajien nimi- ja osoitetiedot tai tiedot
jakelun muutosta koskevista toimeksiannoista.
Palvelussa toimitetaan tiedot vastaavalta alueelta, kuin minkä postiyritys on ilmoittanut
Viestintävirastolle toimialueekseen. 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.
▪ Postinsaajia ovat sekä henkilöt että yritykset tai yhteisöt ja näiden toimipaikat.
▪ 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 tai muuhun vapaa-ajan asuntoon).
o Vakituinen osoitteenmuutos; ilmoitus vakituisen osoitteen muuttumisesta.
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. Toimialueen ulkopuoliset osoitetiedot eivät sisälly tähän palveluun.
Dokumentin liitteenä olevassa tietuekuvauksessa on määritelty yksityiskohtaisesti palvelussa
toimitettavat tiedot. Kukin toimitus sisältää aina kaikki edellä kuvatut tiedot.
1.3. Toimialueen määrittäminen
Postiyrityksen tulee toimittaa tietojen poimintaa ja toimittamista varten listaus toimialueensa
postinumeroista, kuntien kuntakoodeista tai kuntanimistä, joka vastaa Viestintävirastolle ilmoitettua
toimialuetta. Postinumerot ilmoitetaan postinumerovälein esim. 00000-00999.
1.4. Tietojen toimitustapa ja –rytmi
Tiedot toimitetaan suojattua ftp-yhteyttä käyttäen Postin ftp-palvelimelle, josta postiyritys noutaa ne.
Postinsaajatiedot ja jakelun muutosta koskevat toimeksiannot toimitetaan asiakkaan noudettavaksi
päivittäin.
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2. Palvelun käyttöönotto
2.1. Käyttöönoton edellyttämät tehtävät
Palvelun käyttö edellyttää sopimusta Posti Oy:n kanssa. Palvelun käyttöönotto sisältää seuraavat
tehtävät (enintään 15 tuntia)
o ftp-yhteyden avaaminen yhteen postiyrityksen nimeämään ftp-palvelimeen,
o toimialuerajauksen lisääminen poimintajärjestelmään postiyrityksen toimittaman
kuntalistauksen perusteella,
o toimitusten aikataulutus postiyrityksen valitseman toimitusrytmin mukaisesti,
o yhden testiaineistona toimivan aineiston poiminta ja toimitus sekä
o aineiston sisällöstä ja tulkinnasta konsultointi (enintään 6 tuntia).
Käyttöönottoon on varattava kalenteriaikaa vähintään kaksi viikkoa. Tarkemmasta aikataulusta
sovitaan sopimusneuvottelujen yhteydessä.
2.2. Tietoturva
Tiedot toimitetaan Postin osoitetietojärjestelmästä, josta ne siirretään sisäverkon kautta julkisessa
Internet-verkossa näkyvälle ftp-palvelimelle. Palvelimen pääsynvalvonta tapahtuu käyttäjätunnussalasana-menettelyllä tai julkiseen avaimeen perustuvalla menettelyllä. Tunnistusmenettely sovitaan
postiyrityksen kanssa.

3. Palvelun hinnoittelu
Palvelun hinnoittelu perustuu
o käyttöönoton kertakustannukseen
o postinsaajatietokohtaiseen kappalehintaan
o tuntipohjaiseen konsultointiin
Käyttöönoton kiinteä vähimmäisveloitus on kulloinkin hinnastossa mainittu kiinteä hinta. Siihen sisältyy
tuoteneuvonta ja sopimusneuvottelut (enintään 4 tuntia) sekä edellä kohdassa 2.1 kuvatut
käyttöönoton toimenpiteet. Jos käyttöönoton edellä mainitut tuntimäärät ylittyvät tai jos asiakas haluaa
esimerkiksi lisätestauksia, Posti veloittaa asiakasta aiheutuneiden työtuntien mukaisesti kulloinkin
voimassa olevan tuntihinnan mukaan.
Palvelusta veloitetaan kuukausihinta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Palvelusta laskutetaan kerran kuukaudessa. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

4. Lisätiedot palvelusta
Lisätietoja palvelusta saa asiakaspalvelusta yritysasiakaspalvelu@posti.com .
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Liite 1: Palvelun tietuekuvaus
Tiedostot toimitetaan CSV-tiedostoina (tietokenttien erotinmerkki on puolipiste ”;”).
1. Postinsaajatiedot
Tietoalkio
Toimituseräindeksi
Postinsaajatyyppi

Kuvaus
Toimituserän numero
Postinsaajan tyyppikoodi

Etunimet
tai
Yrityksen nimi
Sukunimi
tai
Yrityksen käyttönimi
Lähiosoite
Postinumero
Toimipaikka
Alkupäivämäärä
Päättymispäivämäärä

Postinsaajan etunimet tai
yrityksen nimi
Postinsaajan sukunimi tai
yrityksen käyttönimi
Postinsaajan osoite
Osoitteen postinumero
Osoitetoimipaikka
Osoitteen alkupäivämäärä
Osoitteen
päättymispäivämäärä

Esimerkki
123456789
1 = Kuluttaja, 2 = Yritys
tai yhteisö
Matti Kalevi

Tyyppi

Oy Firma Ab
Virtanen
Enskan baari
Asematie 12 A 34
90100
OULU
01.12.2016
17.04.2017

2. Postinohjauksen muutospyynnöt
Tietoalkio
Toimituseräindeksi
Etunimet tai
Yrityksen nimi
Sukunimi
tai
Yrityksen käyttönimi
Lähiosoite – A

Kuvaus
Toimituserän numero
Postinsaajan etunimet tai
yrityksen nimi
Postinsaajan sukunimi tai
yrityksen käyttönimi

Esimerkki
123456789
Matti Kalevi
Oy Firma Ab
Virtanen
Enskan baari

Postinsaajan lähiosoite A

Asematie 12 A 34

Tyyppi

(*

Postinumero – A
Toimipaikka – A
Lähiosoite – B

Osoitteen postinumero A
Osoitteen toimipaikka A
Postinsaajan lähiosoite B

90100
OULU

(*

c/o-osoite – B
Postinumero – B
Toimipaikka – B
Tyyppikoodi

B-osoitteen c/o-osoite
Osoitteen postinumero B
Osoitteen toimipaikka B
Toimeksiannon tyyppi

Alkupäivämäärä

Postinohjauksen
alkupäivämäärä
Määräaikaisen
postinohjauksen
päättymispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

c/o Virtanen

2 = Osoitteenmuutos
3 = Määräaikainen
edelleen-lähettäminen
5 = Jakelun keskeytys
01.12.2016
17.04.2017

(* Osoite A

on lähtöosoite tai jakelunkeskeytyksen kohdeosoite, osoite B on uusi osoite. Jakelun
keskeytyksessä osoite B puuttuu.
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