
 

   
 
 

  
  

 
 

   

 

VARHAISJAKELULEHTI YRITYKSILLE JA TALOYHTIÖILLE -PALVELUN TUOTE-EHDOT 
 
 
Soveltamisala 
Näitä tuote-ehtoja sovelletaan Posti Oy:n (Posti) ja yritysasi-
akkaan (Asiakas) väliseen sopimukseen Varhaisjakelulehti 
yrityksille ja taloyhtiöille jakelupalvelusta, joka tuotetaan 
postin varhaisjakelussa lehden tilaushintaan sisältyvästä ja-
kelupaikasta poikkeavaan jakelupaikaan. Näitä tuote-eh-
toja täydentäen sovelletaan Postin yleisiä sopimusehtoja yri-
tysasiakkaille.  
 
Sopimuksen syntyminen 
Sopimus syntyy Asiakkaan ilmoitettua Postille tarjouksen hy-
väksynnästä tarjouksessa määritellyllä tavalla. Asiakkaan tu-
lee tilata palvelu vähintään 3 arkipäivää ennen haluttua ja-
kelun aloittamista. 

Varhaisjakelulehti yrityksille tai taloyhtiöille -palvelu 
Palvelulla Asiakas saa sijoittaa postilaatikon lehtensä tilaus-
osoitepaikalle määritellystä postilaatikon paikasta poikkea-
vaan paikkaan.  Posti jakaa Asiakkaalle Varhaisjakelulehti 
yrityksille tai taloyhtiöille -palvelun sopimuksessa yksilöityyn 
osoitteeseen osoitetut, Postin Varhaisjakelussa jaettavat leh-
det osoitteenmukaisen postilaatikon paikan sijasta, Asiak-
kaan kanssa sovittuun paikkaan (Luukkuun tai laatikkoon).  
Palvelu ei vaikuta muuhun jakeluun.  
 
Palvelua ei ole mahdollista keskeyttää määräajaksi.  Mah-
dollinen jakelunkeskeytys ei vaikuta Palvelun laskutukseen.  
 
Palvelu on tarjolla vain niillä alueilla, joissa Postin varhaisja-
kelu toimii jokaisena viikonpäivänä (ma-su). Palvelu ei ole 
tarjolla niillä alueilla, joissa sanomalehti jaetaan viikolla 
(ma-pe) perusjakelussa ja viikonloppuna sanomalehti jae-
taan erilliseen heittlaatikkoon / noutopiseteeseen tai jakelu 
tapahtuu säännöllisesti heittolaatikoihin tai noutopisteisiin. 
 
Varhaisjakelulehti yrityksille -palvelu  
 
Palvelu on tarjolla yritysten ja yhteisöjen vakituisiin posti-
osoitteisiin, jotka sijaitsevat yleisesti ja ympärivuotisesti lii-
kennöitävien teiden varrella Manner-Suomessa ja jotka poik-
keavat Postin Varhaisjakelun reitiltä enintään kaksi kilomet-
riä edestakaisena matkana. Vakituisen osoitteen on oltava 
Asiakkaan vakituiseen yritystoimintaan käyttämä ja Postin 
osoiterekisterin ilmoittama ensisijainen osoite. Lehden jakelu 
yrityksille toteutetaan alueen varhaisjakelun palvelutason 
mukaisesti. Jakelupiste voidaan sopia myös rakennuksen si-
sätiloihin, mikäli postinjakajalla on jatkuva esteetön pääsy 
tiloihin.  
 
Posti Varhaisjakelulehti taloyhtiöille  
 
Palvelussa voidaan sopia jakelusta huoneistokohtaisiin pos-
tiluukkuihin tai rakennuksen ulkopuolella sijaitseviin asunto-
kohtaisiin postilaatikoihin. Mikäli taloyhtiöön kuuluu useam-
pia rakennuksia, voidaan palvelun käytöstä sopia rakennus-
kohtaisesti. Sopimus käsittää aina kaikki rakennuksen asuin-
huoneistot.  
 
Asiakkaan vastuu     
Asiakas vastaa postilaatikosta, postilaatikon sijoittelusta 
sekä siitä että hänellä on lupa sijoittaa postilaatikko Postin 
kanssa sovittuun paikkaan sekä siitä, että lähetykset voi-
daan jakaa esteettä ja turvallisesti sopimuksen mukaiseen 
paikkaan palvelun alkamispäivästä alkaen. 
 

 
 
 
Asiakas vastaa antamistaan tiedoista. Jos Asiakkaan anta-
mat tiedot ovat puutteelliset, ristiriitaiset tai virheelliset, Posti 
ei voi taata Palvelun toteuttamista. 
 
Hinnat ja maksuehdot  
Palvelun kulloinkin voimassa olevat hinnat on ilmoitettu Pos-
tin internetsivuilla. Varhaisjakelulehti yrityksille -palvelun hin-
noittelu perustuu Palvelun perustamiskustannuksiin sekä Pal-
velun aiheuttamaan muutokseen Postin varhaisjakelureitillä 
(etäisyys, pysähdykset). Varhaisjakelulehti taloyhtiöille -pal-
velun hinnoittelu perustuu Palvelun perustamiskustannuksiin 
sekä palvelun piirissä olevien rakennusten yhteenlaskettuun 
asuinhuoneistojen määrään.  
 
Palvelut laskutetaan Palvelun suorittamisen aloittamisen jäl-
keen. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus laskutetaan 12 
kuukauden jaksoissa. 
  
Sopimusehtojen ja hintojen muutokset  
Posti ilmoittaa toistaiseksi voimassa olevan Palvelun ehtojen 
ja hintojen muutoksista vähintään kuukauden ennen muu-
tosten voimaan tuloa. Asiakkaalla on mahdollisuus päättää 
sopimus koska tahansa ennen muutosten voimaan tuloa il-
moittamalla siitä Postille samoin, kuin irtisanomisesta. 
 
Sopimuksen kesto ja päättäminen 
Muutokset Asiakkaan muissa sopimuksissa, kuten esimerkiksi 
lehden tilaussopimuksen päättyminen tai osoitteen muuttu-
minen ei vaikuta tähän sopimukseen. Asiakkaan on erikseen 
irtisanottava Varhaisjakelulehden yrityksillen tai Varhaisja-
kelulehti taloyhtiöille -palvelu.  
 
Asiakas ja Posti voivat irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan 
palvelun 14 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa 
toistaiseksi voimassaolevan palvelunsa ilmoittamalla siitä 
sähköpostitse tai kirjallisesti Postin Asiakaspalveluun tai Pos-
tin verkkopalvelun kautta. Posti ilmoittaa irtisanomisesta asi-
akkaalle kirjallisesti tai sähköisesti Asiakkaan sähköpostiin 
tai vakituiseen postiosoitteeseen. Posti ei palauta Asiakkaan 
maksusta käyttämättä jäänyttä Palvelun osuutta. 
 
Maksuviivästykset 
Maksujen viivästyessä laskussa mainitusta eräpäivästä Posti 
perii eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukaan määräy-
tyvän viivästyskoron sekä perintäkulut.  Postilla on oikeus 
keskeyttää Palvelun suorittaminen, jos erääntynyttä maksua 
ei suoriteta kohtuullisessa ajassa maksumuistutuksesta. Pos-
tilla on oikeus siirtää saatavien perintä ammattimaiselle toi-
mijalle.  
 
Voimaantulo  
Nämä tuote-ehdot tulevat voimaan 1.1.2018 ja ne korvaa-
vat aiemmin voimassa olleet Posti Oy:n Varhaisjakelulehti 
kotiin palvelun tuote-ehdot.  
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