
Itellan talousmääristä 
  
Tilastokeskuksen julkaisemia valtakunnan talousmääriä voidaan verrata Itellan vastaaviin mainosjakelua 
tilaaville asiakkailleen ilmoittamiin lukumääriin kunnittain, lääneittäin ja maakunnittain.  Näitä kahta tilastoa 
on voitu seurata jo useiden vuosien ajan.  
 
Uusin Tilastokeskuksen talousmäärätilasto, joka on päivätty 31.12.2008, ilmoittaa Uusimaan talousmääräksi 
663438 taloutta. Itellan Atarget -nimisen tilaston talousmäärä, joka on tulostettu 30.1.2009, ilmoittaa samalle 
Uusimaan alueelle 579358 taloutta. Itellan tilaston Uusimaa-talousmäärät olisivat vähentyneet 84080 
taloutta, eli "muuttotappiota" olisi tullut 12,7%! 
  
Vastaavasti Lapin läänissä on Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2008 ollut 85906 taloutta. 
Itellan Atarget tilaston mukaan Lapin läänissä on kuitenkin 92817 taloutta, eli kasvua 8%, mikä on jopa 6911 
taloutta enemmän kuin Tilastokeskuksen mukaan on ilmoitettu! 
  
Kuinka voi Itellan ilmoittamalla tavalla samanaikaisesti Uudellamaalla taloudet vähentyä ja Lapin läänissä 
kasvaa? 
  
Itellan talousmäärät ovat monilla, varsinkin  Syrjä-Suomen alueilla kasvaneet? Vähentymistä sen sijaan 
Itellan mukaan on talousmäärissä tapahtunut Uusimaan lisäksi muillakin alueilla joihin on todellisuudessa 
tullut kasvua muuttoliikkeen seurauksena?  
  
Itellan johtajat ovat julkisuudessa lausuneet, että koko valtakunnassa keskimäärin 9% talouksista kieltää 
mainokset. Etelä-Suomen kaupungeissa, varsinkin Helsingin seudulla mainoskieltoja voi olla jopa yli 20% 
kaikista talouksista. Ottaako Suomen Valtion omistama Itella tämän katetappion takaisin ilmoittamalla Lapin 
lääniin 8%, Etelä-Savoon 7,3%, Pohjois-Karjalaan 6,7%, Satakuntaan 4,6%, Etelä-Pohjanmaalle 4,1%, 
Kanta-Hämeeseen 3,6%, Kymenlaaksoon 2,8%, Etelä-Karjalaan 1,9%, Varsinais-Suomeen 1,4%, Keski-
Suomeen ja Oulun Lääniin 1,3% enemmän talouksia kuin Tilastokeskus?  
  
Tilastokeskuksen talousmääriin ei sisälly niitä talouksia jotka kieltävät mainosten laittamisen 
postilaatikkoonsa. Itellan ilmoittamat talousmäärät ovatkin maakunnissa reilusti liialliset, koska niistähän 
keskimäärin se em. 9% olisi pitänyt Itellan osata itse jättää pois, juuri niiden mainoskieltojen vuoksi. Itella 
kuitenkin monissa maakunnissa ilmoittaa, mainoskielloista huolimatta, enemmän talouksia kuin 
Tilastokeskus. 
  
Viimeksi kuluneen puolentoista vuoden ajan on useista sanomalehdistä voitu lukea Itellan johtajien 
lausunnoista mm: 
- Itellan mukaan on tavallista, että painosta tulee liikaa mainoksia ja lehtiä? 
- Itellan mielestä heidän ei tarvitse ilmoittaa lähettäjälle jos mainoksia tulee liikaa, koska erillistä 
ilmoituspalvelua ei heillä ole? 
  
Pääkaupunkiseutua ja eräitä Etelä-Suomen suurempia paikkakuntia lukuunottamatta Itellan asiakkailla 
maksatetaan jatkuvasti mainosjakelua, mikä päätyy suoraan jätepaperilaatikoihin postien takapihoilla. 
Monille syrjäseuduille ajatetaan mainospostia, jotka joudutaan samantien kuskaamaan paperinkeräykseen! 
Itellan työntekijöiden ei ole mikään pakko suostua tähän jakamattomien mainosten piilotteluun, sekä 
vahingolliselta ja sopimattomalta näyttävään työnantajansa liiketoimintaan mainosjakelussa. Talousmäärät 
voidaan - jos halutaan - ilmoittaa ja pitää ajantasalla Itellassakin, oikein. 
 
Itella on yhteiskunta- ja ympäristövastuutaan jatkuvasti korostamassa.  Yrittäjiä ja ympäristöämme Itella siitä 
huolimatta kohtelee mainosjakelussaan kovalla kädellä, varsinkin Pääkaupunkiseudun ulkopuolella! 
  
Hannu Pihlajamaa 
Savenmaa Ky 


