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Användning av tjänsten förutsätter användning av Sorteringstjänsten
• Vid postningen används produktnummer 19427

• Till försändelsen bifogas 2D-koden som Sorteringstjänsten skriver ut
• Vid bifogande av en kod till ett brev ska anvisningarna i Postis guide för maskinsorterbara försändelser 

följas

• Vid postningen följs Priority-brevets allmänna postningsanvisningar

• Vid postning används styrlappar som Sorteringstjänsten skrivit ut

• Försändelseförteckningen får inte ändras i efterhand
• Om det blir ändringar i postningen efter att försändelseförteckningen skapats, återkalla den föregående 

försändelseförteckningen och kör Sorteringstjänsten på nytt

• Om man i samband med partiet vill använda Informationstjänsten, rekommenderar vi att information om 
användningen av Informationstjänsten inkluderas i Sorteringstjänstens meddelande

• Vid postning utifrån Fasta Finland packas breven i papplådor eller i enlighet med ett separat avtal
• Styrlappar från sorteringstjänsten placeras inuti papplådorna, löst ovanpå det övriga innehållet

• De primära postinlämningsställena är postterminalerna i Helsingfors, Tammerfors och Kuopio,  
postinlämningstid senast kl. 17. Vid inlämning till postterminalen i Uleåborg  eller till en terminal adderas en 
(1) arbetsdag till transporttiden. 

https://www.posti.fi/sv/kundsupport/sandning/sandning-av-brev/maskinell-hantering


• Användningen av Priority-standardbrev Pro förutsätter att Sorteringstjänsten förses med adressatens uppgifter 
i rätt format och på rätt ställe i Sorteringstjänstens meddelande

• Sorteringstjänsten lägger automatiskt till Extra hantering (19750) på försändelseförteckningen för brev, vars 
adressuppgifter är i fel format

• Extra hantering (19750) tillfogas i följande situationer
• Namn, postadress och postanstalt:

• Ett fält anges i fel format *)
• Ett fält är tomt

• Postnummer
• Fältet har inte ett femsiffrigt nummer
• Det finns mellanslag mellan siffrorna
• Det finns bokstäver i fältet

*) Fältet saknar det ifrågavarande fältets information (namn, postadress eller postanstalt). Extra hanteringsavgift 
debiteras ändå inte om namnet, postadressen eller postanstalten har ett stavfel eller till exempel om bostadens 
nummer saknas.

Under år 2022 kan fastställningsgrunderna för extra hanteringsavgifter (19750) preciseras

Extra hanteringsavgift 19750
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