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1. YLEISTÄ 

Näissä tuote-ehdoissa on määritelty Posti Oy:n 
(Posti) tarjoaman postiyrityksille tarkoitetun Pos-
tilaatikoiden osoitteet palvelun yleiset ja tuote-
kohtaiset tuote-ehdot.  
 
Näiden tuote-ehtojen lisäksi noudatetaan sovel-
tuvin osin kulloinkin voimassaolevia Postin yleisiä 
sopimusehtoja yritysasiakkaille. 

2. PALVELUSSA TOIMITETTUJEN TIETOJEN 
KÄYTTÖ  

Postin Asiakkaalle tämän sopimuksen mukaan 
toimittamat tiedot on tarkoitettu ainoastaan posti-
lain mukaisen postitoiminnan hoitamiseksi eli lä-
hetysten perille toimittamiseksi. Tietojen jälleen-
myynti ja edelleenluovutus on kielletty. Postilla on 
oikeus vaatia Asiakkaalta korvausta ja lakkauttaa 
tämän sopimuksen voimassaolo välittömästi, jos 
Asiakas tai Asiakkaan puolesta kolmas osapuoli 
luovuttaa tietoja tuote-ehtojen vastaisesti. 

Postin toimittamat tiedot perustuvat aina sen per-
rusjakelujärjestelmässä oleviin tietoihin.  

3. ASIAKKAAN VASTUU 

Asiakas vastaa postiyritykselle postilaissa määri-
tellyistä velvoitteista oman rekisterinsä osalta. 

4. POSTIN VASTUU 

Posti ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laite-
rikoista, atk-järjestelmän häiriöstä, linjahäiriöistä 
tai muusta vastaavasta syystä aiheutuvasta tie-
don muuttumisesta tai katoamisesta. 
 
Posti ei takaa tietojen täydellistä virheettömyyttä, 
vaan tiedoissa saattaa esiintyä jatkuvista muu-
toksista tai muutosten ilmoittajasta johtuvia vir-
heellisyyksiä. Posti ei vastaa tietojen virheistä, 
jotka eivät ole aiheutuneet Postin huolimattomuu-
desta.  
 
Posti ei vastaa velvollisuuksista kolmatta osa-
puolta kohtaan. Postin toimituksissa käyttämien 

tietovälineiden tuotevastuu kuuluu tietovälineiden 
tavarantoimittajalle. 
 
Posti vastaa palvelun virheestä ensisijaisesti uu-
della toimituksella ja toissijaisesti hinnanalennuk-
sella.  

5. PALVELUN KUVAUS 

Postilaatikoiden tiedot  postiyrityksille palvelussa 
Posti toimittaa Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan 
ilmoituksen mukaiselta toimialueelta perusjakelu-
järjestelmässään olevat Postilaatikkojen osoite-
tiedot.  
 
Postilaatikoilla tarkoitetaan sekä kotitalouksien 
että yrityksten postinjakelua varten Postin perus-
jakelureitin varrelle asentamia postilaatikoita. 
Postilaatikon osoitteella tarkoitetaan postiosoi-
tetta, jossa Postilaatikko sijaitsee postin perusja-
kelujärjestelmässä.  
 
Palvelun käyttöönoton yhteydessä Asiakkaan tu-
lee toimittaa listaus toimialueensa kuntien ni-
mistä tai kuntakoodeista, joiden avulla tiedot poi-
mitaan. 
 
Palvelun hinnoittelu perustuu kulloinkin voimassa 
olevaan hinnastoon.  Palvelu laskutetaan kerran 
kuukaudessa.  

6. TIETOJEN TOIMITUSTAPA 

Posti toimittaa tiedot suojattua ftp-yhteyttä käyt-
täen Postin ftp-palvelimelle, josta Asiakas noutaa 
ne.  


