
Itellan toiminta yritysten mainosjakelussa  

Eduskunnan puhemiehelle 

 

 Itella, aiemmin Suomen Posti, on suurin markkinointipostin ja 

ilmaisjakelumateriaalin jakelija Suomessa. Sillä on haja-asutusalueilla 

määräävä markkina-asema. Sen toiminta tällä alalla ei kuitenkaan ole 

moitteetonta. Jo useiden vuosien ajan on todistettavasti käynyt ilmi, että 

Itella/Suomen Posti on röyhkeästi laskuttanut yrityksiä tekemättömästä 

työstä. 

Mainosjakelua tilanneet yritykset ovat joutuneet maksamaan paljon 

suuremmista jakelumääristä kuin kyseisillä alueilla on talouksia. 

Jakamatonta mainospostia on löytynyt suuria nippuja jopa roskalaatikoista. 

Tappio yrityksille on kaksinkertainen, koska sekä jakelu että painatus 

maksaa. Myös ympäristön kannalta Itellan menettely on kyseenalaista. 

Itella ei ole suostunut selvittämään tai sovittelemaan asiaa lukuisista 

pyynnöistä huolimatta. Se ei ole suostunut edes vertailemaan tietoa 

talouksien määristä Tilastokeskuksen ja Itellan aTargetin välillä. 

Itella ilmoittaa yhteiskuntavastuustaan mm. näin: "Itellan suorat asiakkaat 

ovat pääosin yrityksiä, yhteisöjä ja julkishallinnon organisaatioita. 

Palvelujen loppukäyttäjistä valtaosa on kuitenkin kuluttajia, joiden 

tyytyväisyys on liiketoiminnan menestykselle elintärkeää. ...Laadukas ja 

luotettava palvelu edellyttää vastuullisuutta kaikessa toiminnassa 

asiakkaita, henkilöstöä ja muita tärkeitä sidosryhmiä kohtaan. Olemme 

sitoutuneet kestävään kehitykseen. Haluamme toimia vastuullisesti niin 

ympäristöä, yhteiskuntaa kuin myös omaa henkilöstöämme kohtaan." 

Itellan kohtelu ja palveluasenne mainosjakelua tilanneita yrittäjiä kohtaan 

ovat kaikkea muuta kuin vastuullisuutta. 

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten 

esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: 

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? 

 

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2009 

Pekka Vilkuna /kesk 

 

 

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. 

Itellalla on pitkäaikainen kokemus ja vastuu osoitteellisen kirjeliikenteen 

jakelijana Suomessa. Jakelu on tutkitusti luotettavaa ja kansainvälisestikin 

mitattuna korkealaatuista. Samaa perusjakelu-verkkoa käytetään myös 

osoitteettomissa suorajakeluissa (mainosposti). Itellan toimintaperiaate on, 

ettei se missään olosuhteissa lähde vaarantamaan asiakkaidensa luottamusta 

laadun kustannuksella. 

Itella toimii osoitteettomien jakelussa kaikilta osin sopimusehtojensa sekä 

alan liiketapojen mukaisesti. Lisäksi noudatetaan 

Asiakkuusmarkkinointi-liiton laatimia osoitteettoman jakelun pelisääntöjä. 

Toimiala on erittäin kilpailtu ja markkinoilla toimii lukuisia yrityksiä ja 

jakeluorganisaatioita. 

Osoitteettomassa suorajakelussa on yleinen käytäntö, että esitteitä 

toimitetaan painosta jakeluun hieman jakelumäärää enemmän. 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. 

Palvelutason seurannan yksityiskohdista sovitaan tarvittaessa 

tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa ja asiakaspalautteet käsitellään 

asiakaspalvelun yhteydessä. 

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. 

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. 

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. 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. 

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. 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. 

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. 

 

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2009 

Ministeri Jyrki Häkämies 


