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Yksityiskohtaiset näkemyksemme ministeri Häkämiehen edustaja 
Vilkunan kirjalliseen kysymykseen antamasta 5.6.2009 päivätystä 

vastauksesta. 
 
Kommentit ministerin antaman vastauksen kunkin asiakohdan alla kursivoituna 

ja kommentin perässä viitetieto tarkempiin perusteluihin. 
 
 

Eduskunnan puhemiehelle  

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, 
olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pekka Vilkunan 

/kesk näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 457/2009 vp: 

 Millaisiin toimiin hallitus omistajana ryhtyy, että Suomen valtion kokonaan 
 omistaman Itellan / Suomen Postin mainospostijakelun epäkohtiin puututaan 

 ja ne tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti ja että vahinkoa kärsineet 
 yrittäjät saavat asianmukaisen korvauksen? 
 

 
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: 

 
   
 

 
Itella Oyj (Itella) ei ole laskuttanut asiakkaitaan tekemättömästä työstä tai muutoinkaan 

toiminut kirjallisessa kysymyksessä väitetyillä tavoilla.  
 Tekemättömästä työstä laskutus ja maksun periminen on tapahtunut 
mm. siten, että Itellan atarketissa ja aiemmin asiakkaille joko sähköisesti tai 

manuaalisesti toimitetuissa talousmäärissä on ollut ja edelleen on liikaa 
talouksia laskutavasta riippuen lähes 10%. Jokainen Itellalle jakeluun lähetetty 

lehti Itellassa lasketaan punnitusmenettelyä käyttäen ja laskutus tapahtuu näin 
tarkistetun kappalemäärien mukaan vaikka lehdistä jaetaan vain osa. 
(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta -laskutuskäytäntö) 

 
Itellalla on pitkäaikainen kokemus ja vastuu osoitteellisen kirjeliikenteen jakelijana 

Suomessa.  
 Emme kiistä Itellan pitkäaikaista kokemusta osoitteellisen 
kirjeliikenteen jakelijana Suomessa. 

 
Jakelu on tutkitusti luotettavaa ja kansainvälisestikin mitattuna korkealaatuista. Samaa 

perusjakeluverkkoa käytetään myös osoitteettomissa suorajakeluissa (mainosposti).  
 Itellan perusjakeluverkon käyttäminen osoitteettomien jakelussa ei ole 
tuonut tarvittavaa luotettavuutta kuten jakamatta jääneiden mainosten määrä 

osoittaa. 
(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta -jakamatta jääneitä 

mainoksia) 
 

Itellan toimintaperiaate on, ettei se missään olosuhteissa lähde vaarantamaan 
asiakkaidensa luottamusta laadun kustannuksella. 
 Pelkkä toimintaperiaate ei Itellan tapauksessa ole taannut, eikä takaa 

yleisestikään toiminnan korkeaa laatua ja palvelun luotettavuutta.  
 Käytäntö on periaatteiden ja teorian paras tulkki. Käytäntö vuosien 

ajalta on osoittanut, että Itellan omavalvonta ei toimi. Asioiden selvittämistä on 
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myös vaikeutettu, kun jakelutoimipaikkojen ihmiset eivät saa kertoa asiakkaille 
suoraan miten minkin jakelu on toteutunut. 

(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta -jakamatta jääneitä 
mainoksia) 

 
Itella toimii osoitteettomien jakelussa kaikilta osin sopimusehtojensa sekä alan 
liiketapojen mukaisesti. Lisäksi noudatetaan Asiakkuusmarkkinointiliiton laatimia 

osoitteettoman jakelun pelisääntöjä.  
 Itella on itse laatinut ja vahvistanut omat sopimus- ja tuote-ehtonsa eikä 

asiakas voi saada niinin sanankaan muutosta asiakassopimusta tehtäessä. Tässä 
käytetään isomman valtaa Itellan hyväksi ja mm. PK –yritysten vahingoksi. 
Näitä laatimiaan sopimusehtoja Itella ei ole noudattanut mm. ohjaustietojen 

päivitysten, kimputus- ja kimppulappuohjeistuksen ja talousmäärien päivityksen 
osalta vaikka väittää noudattaneensa ja sekin mitä Itella on tehnyt, on 

osoittautunut virheellisiksi. Lisäksi Itella ei ole ilmoittanut sopimuksessa 
sovitusti sovittujen jakelujen toteutumattomuudesta. 
 Myöskään alan muilla jakelijoilla olevia liiketoimintatapoja Itella ei ole 

noudattanut mm. laskutuksen ja jakamatta jääneiden lehtien ilmoituksen osalta. 
(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta – talousmäärä ja 

ohjaustietopäivitysten virheet ja puutteet) 
 

Toimiala on erittäin kilpailtu ja markkinoilla toimii lukuisia yrityksiä ja 
jakeluorganisaatioita. 
 Myönnämme, että ala on kovasti kilpailtu taajamissa tapahtuvan 

mainospostin jakelun osalta. Sen sijaan laajoilla maaseutualueilla, erityisesti 
Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa Itella toimii käytännössä monopoliasemasta, 

eikä merkittävää kilpailua ole. 
(Viite: Kilpailuvirasto on selvittämässä Itellan monopoliasemaa ja sen väärinkäyttöä) 
Osoitteettomassa suorajakelussa on yleinen käytäntö, että esitteitä toimitetaan painosta 

jakeluun hieman jakelumäärää enemmän.  
 Väite on absurdi. Painotaloilla on kovat kustannuspaineet, eivätkä ne 

paina jettavaksi ylimääräisiä mainoksia joita ne eivät pysty laskuttamaan. 
Lisäksi on niin, että Itellan laskutuskäytännön mukaan nämäkin väitetyt 
ylimääräiset mainokset laskutetaan asiakkailta vaikka ne jätetään jakamatta. 

 On lisäksi todettava, että painotalotkin joutuvat toimimaan Itellan 
antamien talousmäärälukujen pohjalta. Nämä luvut ovat osoittautuneet 

valtaosassa maata selvästi suuremmiksi kuin tilastokeskuksen vastaavat luvut. 
(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta – laskutuskäytäntö ja 
talousmäärien virheet) 

 
Itellan tuote-ehdoissa todetaan, että ryhmäjakelun (osoitteeton jakelu) jakelupisteiden 

määrät päivitetään mainoskieltoluukkujen määrät huomioiden kaksi kertaa vuodessa. 
Tämän vuoden alusta talousmäärätiedot päivitetään neljä kertaa vuodessa ja Itellan 
tiedossa olevat mainoskieltoluukut kaksi kertaa vuodessa. Talousmäärätiedot ja 

mainoskieltoluukkujen määrät elävät luonnollisesti päivityksien välissä.  
 Sopimuksen tuote-ehdoissa mainittuja päivityksiä ei ole tehty aina kahta 

kertaa vuodessa, tai ainakaan päivityksistä ei ole annettu tietoa Savenmaa 
Ky:lle. Lisäksi tehdyt päivitykset eivät ole perustuneet todellisiin talousmääriin. 
Esimerkiksi Itellan talousmäärät vähentämättä ns. mainoskieltotalouksia 

ylittävät Manner-Suomessa n. 200.000 taloudella Tilastokeskuksen tilastoissa 
olevien asuntokuntien määrän kun verrataan saman ajankohdan tietoja. 

(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta –talousmääräpäivitysten 
virheet) 
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Palvelutason seurannan yksityiskohdista sovitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti 
asiakkaan kanssa ja asiakaspalautteet käsitellään asiakaspalvelun yhteydessä. 

 Savenmaa Ky:n kanssa tehdyn sopimuksen liitteenä olevan tuote-ehtojen 
mukaan kyseistä palvelutason seurantaa ei ollut mahdollista saada. Sitäkään 

sopimuksen kohtaa, että voidaanko jakelu suorittaa sovitulla tavalla, Itella ei 
ole toteuttanut. 
(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta –sopimuksen lisäpalvelut) 

 
Kansanedustaja Vilkunan kirjallisessa kysymyksessä ei ole tarkemmin yksilöity asiakkaita, 

joita kysymyksessä esitetyt väitteet koskevat. Asiakkaiden ja Itellan välisiä 
jakelusopimuksia koskevat erimielisyydet, joita ei ole voitu ratkaista sovinnollisesti, 
käsitellään yleisissä tuomioistuimissa.  

 Savenmaa Ky:n kanssa Itella ei suostunut edes neuvottelemaan 
sopimukseen liittyvistä jakelusopimusten rikkomuksista ja vaadituista 

aiheutettujen vahinkojen korvauksista. 
(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta –neuvotteluhaluttomuuden 
ilmaisu) 

 
Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Savenmaa Ky:n (Savenmaa) kanne, jossa kyseinen 

yritys vaatii Itellalta korvauksia osoitteettomista jakeluista. Kanteen perusteet ovat lähes 
samat kuin ne, joilla kansanedustaja Vilkunan kysymyksessä on väitetty Itellan 

toimineen. Itella pitää vaatimuksia perusteettomina ja toteennäyttämättöminä. Itellan 
tiedossa ei ole vastaavia vaatimuksia muilta asiakkailta. 
Käräjäoikeus on 5.5.2009 antamassaan välituomiossa pääosin hylännyt Savenmaan 

vaatimukset jo ennen asian varsinaista käsittelyä. Käräjäoikeus on kehottanut 
Savenmaata yksilöimään loput vaatimuksensa ja ilmoittamaan niiden todisteet 30.9.2009 

mennessä.  
 Käräjäoikeuden tuomiolauselma kuuluu: ”Käräjäoikeus vahvistaa 
välituomiolla, että asianosaisten väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan 

tiekuljetussopimuslain säännöksiä.”  Kanteen peruste oli pääosiltaan Itellan 
taholta tapahtuneet sopimusrikkomukset, vahingon tuottaminen ja sen 

korvaaminen. Eli tekemättömästä työstä laskutettu Itellan saama 
perusteettoman edun palautus.  
 Tälle vaatimukselle on laaja näyttö ja runsaasti todistajia. Koska juttu 

on hyvin laaja ja käräjäoikeuden sitä vaikea käsitellä, on käräjäoikeus oikaissut, 
eli mennyt yli sieltä missä aita on matalin ja jättänyt pääosan todisteista 

huomioimatta. Vastaavasta menettelystä Helsingin käräjäoikeus sai hiljakkoin 
Helsingin hovioikeudelta ankarat nuhteet ja ko. tapauksessa koko asia palautui 
käräjäoikeuteen. Näin käynee myös asiamme osalta. 

(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta –nuhtelut käräjäoikeudelle) 
 

Itellan (silloinen Suomen Posti) ja Savenmaan sopimussuhde on päättynyt vuonna 2004. 
Sitä edelsi aika, jolloin Savenmaa ei hoitanut maksuja ja muita velvoitteitaan Itellaa 
kohtaan, mikä hankaloitti liikesuhdetta.  

 On erittäin arveluttavaa tuoda esiin mainittu Savenmaan 
maksuvalmiutta koskeva asia, jonka hoitamisesta Suomen Posti Oyj:n ja 

Savenmaa Ky saivat aikaan sovinnon. Tämän sovinnon mukaisesti Savenmaa 
hoiti pääoman, korot ja kulut sentilleen. Itella jättää tällaisella kirjoituksellaan 
oven auki osaltamme em. sovinnon uudelleen tarkasteluun. 

 
Savenmaa on nyttemmin käynnistänyt aktiivisen viestintäkampanjan median ja Itellan 

asiakkaiden suuntaan. Menettelyä voidaan pitää hyvän liiketavan vastaisena ja viestejä 
täysin paikkansapitämättöminä. Savenmaan tavoitteena on ollut saada Itellan 
asiakasyritykset mukaan tukemaan perusteettomia väitteitään. 
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 Savenmaan mediallekin esittämät väitteet eivät ole 
paikkansapitämättömiä. Jos olisivat, olisi Itella OYJ haastanut Savenmaa 

Ky:n/Hannu Pihlajamaan oikeuteen perättömistä väitteistä. Kirjallisista 
uhkauksistaan huolimatta Itella ei ole edennyt asiassa. 

(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta –uhkauksia) 
 
Itella jakaa vuosittain kolme miljardia lähetystä ja päivittäin 12 miljoonaa lähetystä. 

Yksittäiset virheet ovat aina mahdollisia näin suurissa volyymeissä. Ne voivat johtua joko 
järjestelmäteknisistä syistä tai inhimillisistä tekijöistä.  

 Myönnetään, että nimenomaan yksittäiset virheet ovat mahdollisia. 
Itella näyttää kuitenkin tietoisesti rakentaneen systeemin, jossa se voi laskuttaa 
tekemättömästä työstä. Eli ylisuurien talousmäärien hohdosta se saa liikaa 

jaettavia mainoksia, perii maksun jokaisesta sille toimitetusta mainoksesta ja 
jättää suuren määrän mainoksia jakamatta ja heittää ne keräyspaperiksi. 

 Laskennallisesti ja käytännössä Itellalta jakamatta jääneet n. 10 %:n 
osuus vuositasolla jaettavaksi toimitetuista n. 800 milj. mainoskappaleesta, 
saadaan jätepapereiksi joutuvan tavaran määräksi vuositasolla n. 1600 tonnia. 

Tällä toiminnalla Itella pääsee laskuttamaan ja saamaan vuositasolla n. 8 milj. 
€:n suuruisen perusteettoman edun. 

 Olisi myös selvitettävä se, rikkooko ”roskapostin” tuottaminen 
jätehuoltolakia.  

(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta –roskiin heitetty mainosposti) 
 
Kaikkiin poikkeamiin suhtaudutaan vakavasti, ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään aina 

välittömästi, kun virhe havaitaan. Itellan toimintatapoihin kuuluu myös avoin 
kommunikointi poikkeamista asiakkaiden kanssa. Itellan tavoitteena on, että palvelujen 

laatuun jatkossakin voidaan luottaa.  
 Itella lupaa suhtautuvansa poikkeamiin vakavasti. Käytäntö on 
kuitenkin osoittanut, että Itella pyrkii kaikin keinoin johdonmukaisesti 

estämään palvelujen puutteiden esiintulon ja lupauksistaan huolimatta jättää 
selvittämättä esiin tulleet puutteet ja epäselvyydet. 

(Viite: Nettisivut: Savenmaa Ky / Savenmaa – Itella, kohta –tietojensaannin estäminen) 
 
Totean vielä, että kirjallinen kysymys KK 457/2009 vp ei kuulu yhtiökokouksen eikä näin 

ollen myöskään valtioneuvoston omistajaohjauksen toimivaltaan, vaan kuuluu 
osakeyhtiölain periaatteiden mukaisesti Itella Oyj:n toimivan johdon vastuulle. 

Postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriölle 
ja postilainsäädännön valvonta Viestintävirastolle. Osoitteettomat suorajakelut eivät 
kuulu postipalvelulain, vaan yleisen tiekuljetuksia koskevan lainsäädännön 

soveltamisalaan.  
 Osoitteettomien kuljetusten kuulumisesta tiekuljetuslain piiriin ei ole 

olemassa laintasoista säädöstä eikä tietääksemme KKO:n päätöstä, joten ne 
eivät kuulune mainitun lain piiriin.  
 Sopimusrikkomukset ja rikkomuksilla aiheutetut vahingot kuuluvat 

vahingonkorvauslain piiriin ja tietoisesti väärin annetut ohjaus- ja 
talousmäärätiedot voivat kuulua rikoslain piiriin. 

 
Savenmaa Ky 
 

Hannu Pihlajamaa 
Vastuunalainen yhtiömies 

   
 
Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009 

Ministeri Jyri Häkämies 


