
Itella ja PAU kävivät Valtakunnan Sovittelija Esa Lonkan johdolla neuvotteluja postinjakajien palkkaukseen ja 
ylityöaikaa koskevista erimielisyyksistä. 
  
Itellan ja PAU:hun kuuluvien toimihenkilöiden suorittamassa ykkösosoitteettoman mainospostin jakelussa on 
erityispiirre,mitä ei liene missään muussa  maassamme harjoitettavassa vastaavassa liiketoiminnassa: 
  
Itellan palveluksessa olevat PAU:n jäsenet vastaanottavat työpaikoillaan  osoitteetonta postia,jota todisteellisesti 
päätyy  suoraan Itellan omaan jätepaperinkeräykseen . 
Itella on perinyt kaikista ,sinne vastaanotetuista lähetyksistä jakelumaksun yhden kappaleen tarkkuudella.Määrä 
varmistetaan Postikeskuksessa punnitsemalla. 
Itella on maassamme ainoa määräpäiväjakelun tarjoaja,mikä  voi suorittaa mainosjakelua viikon viitenä arkipäivänä 
koko valtakunnan alueella.Kirjeitten jakelumonopoli on antanut Itellalle kilpailuedun muihin jakeluyrityksiin  nähden. 
  
Määräpäivä jakelussa Itella on määräävässä markkina-asemassa.Tätä tosiasiaa ei Kilpailuvirasto ole halunnut 
myöntää Itellan vaatimuksesta. 
Ilmaisjakelulehtiä kustantavien ja suoramainontaa harjoittavien yritysten on siten  pakko suostua Itellan sanelemiin 
ehtoihin. 
  
Ehtoihin kuuluu Atarget nimisen talousmäärätiedoston ja Itellan postitusrekisterin käyttö lehtiä ja mainoksia jakeluun 
lähetettäessä. 
Ko tiedostoissa on ollut jatkuvasti virheitä ja liiallisia talousmääriä,mitkä voivat nousta yli 20% ,kohderyhmässä 
todellisuudessa olevista asumuksista. 
Itella ei myöskään ilmoita tarkasti,paljonko ns mainoskieltojen vuoksi jakelumaksettuja lehtiä menee suoraan roskiin. 
  
OIKEIDEN,AJANTASALLA OLEVIEN TALOUSMÄÄRIEN,PAIKKAANSA PITÄVIEN OHJEIDEN ESILLÄ PITO EI 
OLISI NYKYTEKNIIKALLA VAIKEA TEHTÄVÄ? 
Sitä ei vain Itellassa haluta tehdä,vaikka lupauksia on annettu mm useissa lehtilausunnoissa (lehdet vuosilta 2007-
2009), 
  
Vastaanottaessaan n 800 milj ykkösosoitteetonta (lehtilausunnot 2007) tekee Itella osaksi voittoa tekemättömällä 
työllä.Kysyttäessäkään ei  aina kerrota,mitä on todellisuudessa jätetty jakamatta. 
  
Ympäristöviranomaisten vastuu? 
Onko Itella niin iso Valtion liikelaitos,ettei sen ympäristövastuulla olekaan kymmenien miljoonien turhien paperilehtien 
ajattaminen ympäri maata? 
  
Helsingin Käräjäoikeudessa Savenmaa Ky:n ja Itella Oyj:n välistä riita-asiaa käsitellään Itellan vaatimuksesta 
Tiekuljetussopimuslakia soveltaen.TKSL:n mukaan rahdinkuljettajalla on ankara vastuu,tehdä varaumat,ellei lähetystä 
voida viedä perille? 
Roskiin viedyistä mainoksista ei Itellasta kuitenkaan ilmoiteta lähettäjälle?  
  
PAU:n ja Itellan välillä on ollut vuosien ajan palkkausjärjestelmä,mihin kuuluu senttikorvaus jaetuista mainoksista. 
Korvaus lienee nykyisin 0,7 senttiä kpl. 
  
Kysyn,saako PAUN jäsen Itellasta,työnantajaltaan em jakelukorvauksen niistäkin mainoksista ja lehdistä,mitkä hän 
heittää Itellan jakelupaikkojen tiloissa oleviin jätepaperastioihin? 
  
Ellei ko palkkiota jakajalle makseta,niin miksi ei makseta,koska  Itella on itselleen saanut kaikista jakamattomistakin 
täyden jakelumaksun? 
Tarvitseeko PAU:hun liittyneen työntekijän ilmoittaa edes työnantajalleen,mitä on jätetty perille viemättä? 
Onko Itellan työntekijät kaikesta vastuusta vapaat,näin toimiessaan? 
  
Rahdinkuljetusalalla ,muualla  ei  työntekijäkään ole vastuusta vapaa,hävittäessään minkäänlaisia jaettavia lähetyksiä. 
 
 
 Kunnioittavasti 
Hannu Pihlajamaa 
Savenmaa Ky 

 


