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Kirjejakelun perusperiaatteet  
• Kirjesalaisuus: kirjeitä ei saa missään 

tapauksessa avata tai tuhota eikä luovuttaa 
toisten osapuolten haltuun. 

• Kirjeet aina lukkojen takana (auton ovet 
lukkoon, jos poistuu autolta). 

• Jakamatta jääneet palautetaan 
mahdollisimman pian jättölaatikolle 
(kierroksen jälkeen tai seuraavana yönä). 
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Kirjeet jakokirjalla 
• Jakaja näkee sähköisestä jakokirjasta 

jakeluun tulossa olevat tuotenimikkeet 
(ST51-ST59 ja XE51-XE59) sekä 
nimikekohtaiset kokonaismäärät 

• Osoitteelliset tuotteet  
 näytetään jakokirjalla,  
 jonka perusteella jako  
    suoritetaan 
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Jakeluoperaattori EB 

• Kirjeessä on asiakkaan nimen ja osoitteen 
lisäksi myös Jakeluoperaattorin (EB) ja piirin 
tiedot sekä asiakkaan luukkunumerojärjestys. 
Tiedot on tulostettu eri tavoilla 

    kirjeoperaattorista riippuen. 
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• Kirjeitä tulee vain sellaisiin osoitteisiin, mitä 
jakoalueella on (toisinaan postipaikka on väärin 
tai muita kirjoitusvirheitä). Kaikki osoitteet eivät 
kuitenkaan välttämättä ole jakokirjan 
moduuleilla. 

• Moduuleihin kiinnittymättömistä osoitteista on 
hyvä ilmoittaa, vaikka jakokirjaviestillä, niin osoite 
saadaan jatkossa kiinnitettyä oikeaan paikkaan. 

• Kirjeet lajitellaan manuaalisesti oikeisiin 
nippuihin, piiri- ja tuotekohtaisesti. Nippulapusta 
voi tarkistaa oikean piirin. 
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• Kirjeet tulevat piireille jakokirjan mukaisessa 
jakojärjestyksessä, joka poimitaan järjestelmästä noin 
kolme päivää ennen jakoa 
– Huom. Jakojärjestys jakokirjalla  
– Jakojärjestyksen muuttaminen kannattaa tehdä asap ja jokainen 

moduuli oikealle paikalle 
• Lähtökohtaisesti kirjeet jaetaan jakokirjan mukaan. Aluksi 

osa asiakkaista saattaa jäädä jakokirjalla löytymättä. 
• Jos jakokirjalla tilaajan laatikko on väärässä paikassa ja 

laatikko löytyy – ilmoitetaan löytyneen laatikon paikka 
jakokirjaviestillä.  Tai suoraan koordinaattorille. Mukaan voi 
lisätä laatikon sijaintikoordinaatit. 
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• Kirje jaetaan aina erillisenä, ei lehden välissä 
• Kirjeet pudotetaan luukusta alas asti 
• Kirje palautetaan, mikäli se on auennut tai 

pahasti rikkoontunut 
• Lähtökohtana Postin perusjakelun palvelutaso. 

Mikäli asiakkaalle ei mene sanomalehteä, kirje 
jaetaan päiväpostilaatikkoon, jos asiakkaalle 
menee myös sanomalehti, jaetaan kirje 
samaan laatikkoon. 
 

7 



• Kirjeet jaetaan osoitteen perusteella – ei 
nimen. 

• Toisinaan asiakkaiden laatikot on sidottu 
umpeen, tällöin kirjettä ei jaeta, vaikka 
laatikko löytyykin. Palautus toimistolle ja tieto 
siitä, miksi palautetaan. Tämän jälkeen 
kyseinen osoite poistetaan jakolistalta 
kokonaan. 

• Kirjettä ei jaeta, jos se on tuhoutunut 
kokonaan tai osittain tai on likainen. 
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• Oheinen viesti auttaa siirtämään asiakkaan 
Postin jakeluun ja kirje koodataan toimistolla 
kirjeoperaattorin järjestelmään oikein. 

• Postilla on tiedot 
    osoitteenmuutoksista, 
    meillä ei vielä 
    käytössä. 
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Kirjeiden kuittaaminen 
• Jos kirjettä ei voida 

toimittaa, valitaan 
kuittauskohdasta sopiva 
vaihtoehto ja palautetaan 
kirje jättöpaikalle. 

• Löytymättömästä 
jakopaikasta tieto 
koordinaattorille tai 
vaikka jakokirjaviestillä, 
jotta laatikot osataan 
laittaa etsintään. 
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