Mistä kirjeluokkien yhdistämisessä on kyse?
Posti yksinkertaistaa kirjeiden lähettämistä yhdistämällä 1. ja 2. kirjeluokat. Vuoden 2017 alussa
käyttöönotettava palvelu vie kirjeen perille 1-2 päivässä. Valtaosa kirjeistä on perillä jo seuraavana
päivänä, kuten nykyisessä 1. luokassa. Myös asiakkaille kirjeen lähettäminen selkenee. Vuoden 2017
alussa kotimaan max. 50 g kirjeelle tarjotaan postimerkkejä yhdellä maksuarvolla. Kuitenkin ensi vuonna
kotimaan kirjeen voi lähettää myös vanhalla 1. tai 2. luokan ikimerkillä, sillä ikimerkit kelpaavat aina.
Miksi kirjeluokat yhdistetään?
Erillisten kirjeprosessien ylläpitäminen kuluttajakirjeille ei ole enää kannattavaa kirjemäärän
vähentyessä. Haluamme tarjota luotettavaa palvelua kustannustehokkaasti. Lähetykset kuljetetaan
uudessakin mallissa perille 1-2 päivässä, valtaosin seuraavaksi päiväksi.
Mitä uuden kirjeluokan postimerkki maksaa?
Uusia ikimerkkejä ilmestyy ensi marraskuussa. Kotimaan ikimerkin hinta on 1,20 €
Mikä uudistuksessa muuttuu?
Vuoden 2017 alusta alkaen emme julkaise erikseen 1. ja 2. luokan postimerkkejä, vaan kirjeluokat
yhdistyvät. Kotimaan kirje kulkee uudella ikimerkillä 1-2 päivässä siten, että valtaosa kirjeistä on edelleen
perillä postitusta seuraavana arkipäivänä. Myös vanhoja 1. ja 2. luokan ikimerkkejä voi edelleen käyttää.
Voinko käyttää vanhoja 1. tai 2. luokan ikimerkkejä jatkossa?
Myös vanhat ikimerkit (sekä 1. luokka että 2. luokka) käyvät uudistuksen jälkeen yhä kotimaan max. 50 g
kirjeen lähettämiseen.
Minkälainen on uusi ikimerkin maksumerkintä?
Kirjeen ikimerkkeihin painetaan 1. luokan tai 2. luokan merkintöjen sijaan Suomi-neito, mikä kertoo, että
merkki riittää postimaksuksi Suomessa. Maksumerkinnän on suunnitellut graafikko Klaus Welp.
Kuinka nopeasti lähetykset kulkevat uudistuksen myötä?
Lähetykset kuljetetaan perille 1-2 päivässä. Valtaosa kirjeistä on kuitenkin perillä jo seuraavana päivänä,
kuten nykyisessä 1. luokassa.
Koskeeko yhdistyminen ulkomaan kirjeitä?
Ulkomaille lähetetään edelleen kahdella kulkunopeudella kulkevia Priority- ja Economy -kirjeitä
kansainvälisten postisopimusten mukaisesti.
Koskeeko muutos yritysten lähettämiä kirjeitä?
Tämä muutos ei koske yritysten sopimusasiakkaina lähettämiä Priority- ja Economy-kirjeitä.Muutos
koskee postimerkeillä maksettuja kotimaan kirjeitä sekä muita käteisasiakkaiden maksumerkintöjä, kuten
Helposti-kuoria ja lämpökirjoitin tarraa.
Hyvitättekö tai lunastatteko vanhat 1. tai 2. luokan merkit?
Sekä 1. että 2. luokan ikimerkit kelpaavat kotimaan kirjeen lähettämiseen myös uudistuksen jälkeen eli
ne voi käyttää loppuun. Posti ei siksi hyvitä tai lunasta vanhoja merkkejä.

Muuttuvatko Helposti-kuoret?
Helposti-kuoret kulkevat vuoden 2017 alusta alkaen uuden kirjeluokan mukaisesti. Tulevaisuudessa
Helposti-kuoret painetaan uusilla kirjeen maksumerkinnöillä.
Mitä postilaki edellyttää kirjeenkululta?
Uusi Kirje-palvelu täyttää postilain vaatimukset. Vuoden 2017 alussa käyttöönotettava ikimerkki vie
kirjeen perille kotimaassa 1-2 päivässä postituksesta. Valtaosa kirjeistä on edelleenkin perillä
maanlaajuisesti ensimmäisenä arkipäivänä postituksesta.
Postilain mukaan kirjeet on jaettava siten, että lähetyksistä vähintään 95 prosenttia on perillä viimeistään
jättöpäivästä lukien toisena arkipäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään kolmantena arkipäivänä.
Uuden kirjeluokan kulkunopeus toteutetaan valtaosin postilain vaatimusta nopeampana palveluna.

Uudet ikimerkit

Voiko joulutervehdyksen ikimerkillä lähettää ulkomaille?
Joulutervehdyksen ikimerkki on tarkoitettu kotimaan joulutervehdyksiin, jotka postitetaan viimeistään
tiettynä päivänä. Sitä voi käyttää lisämerkkien kanssa myös muihin lähetyksiin.
Voinko lähettää tavallisia kirjeitä joulutervehdyksen ikimerkillä?
Voit käyttää joulutervehdyksen ikimerkkejä läpi vuoden, kunhan lisäät puuttuvan osan maksuarvosta.
Joulun ikimerkin arvon voit tarkistaa Postin verkkosivuilta kohdasta joulutervehdys.
http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/paketit-kirjeet-ja-kortit/kortit.html
Mistä tiedän joulutervehdyksen ikimerkin hinnan?
Hinnat kerrotaan Postin verkkosivuilla muun muassa kohdassa
http://www.posti.fi/henkiloasiakkaat/paketit-kirjeet-ja-kortit/kortit.html
Vuosittain, kun uusi joulutervehdyksen ikimerkki julkaistaan, myös kaikkien vanhojen joulutervehdysten
ikimerkkien arvo muuttuu uutta vastaavaksi.

