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Helsingin Sanomat 12.1.2008 

Itellan käyttämä virhetoleranssi osoitteettoman postin jakelussa on hiukan yli neljä prosenttia. 

 

Johtaja Pavlos Ylinen ihmettelee suuresti, jos hukkaan menevän postin osuus lähentelee kymmentä 

prosenttia. 

 

Ylisen mukaan toleranssi on otettu huomioon hinnoittelussa. 

 

Jos virheitä osoitetaan, tapaukset pannaan prosessiin ja tutkitaan. 

 

Ylisen mielestä ei ole mahdollista, että jakelualueen talouksien määrästä tulisi eri asiakkaille eri 

tietoa, jos käytetään vain samaa lähdettä. 

 

Itella hylkäsi vuosi sitten tilastolliset menetelmät talouksien laskennassa. Nyt ne päivitetään käsin 

kaksi kertaa vuodessa. 

 

On muistettava, että postitaksaan on leivottu sisään tietty virhetoleranssi. 

 

 

Keskipohjanmaa 15.1.2008 

Jos virheitä on tehty, ne ehdottomasti selvitetään ja korjataan. 

 

Ylisen mielestä ristiriitaista tietoa ei voi olla olemassa, sillä jokainen jakelija päivittää jakelutiedot 

kahdesti vuodessa. 

 

Itellan käyttämä virhetoleranssi on 4-5 prosenttia. 

 

Palvelukuvauksessa ei ole esimerkiksi palvelua, jonka mukaan jakamatta jääneistä mainoslehdistä 

ilmoitetaan asiakkaalle. – Jatkossa haluamme olla tarjoamassa tämän palvelun, sillä se on juuri se 

lisäpalvelu, jota ehdottomasti tarvitaan, Ylinen sanoo. 

 

Ylisen mielestä osoitteettoman mainosjakelun palvelu on hinnoiteltu erittäin edulliseksi. 

 

 

Ilkka 15.1.2008 

Jos ylimääräisinä tulleita kerätään kahden viikon ajalta yhteen paikkaan, niin paperiröykkiö saattaa 

näyttää hänen mukaansa isolta. 

 

… mutta 1-2-sivuisissa mainoksissa eivät painotkaan laske yhden tai kahden päälle. 

 

Jos osoitteettomia tulee liikaa, niitä on Ylisen mukaan oikeus hävittää normaalisti kuten paperiakin. 

 

Itella Oy kuitenkin tutkii tarkoin jätepaperiksi menon väitettä lähetyslajeittain, asiakkaittain sekä 

painojen kanssa. 

 

 



Nivala-lehti 17.1.2008 

Itellassa asiaa pahoitellaan ja sitä aiotaan tutkia. 

 

Osoitteettoman ryhmäjakelun jakelupistetiedot päivitetään kaksi kertaa vuodessa, mutta ihan 

täsmällistä määrää emme voi taata, tuotepäällikkö Mika Lyytinen Itellan Lehdet-yksiköstä kertoo. 

 

On parempi, että lehtiä on muutama kymmenen enemmän kuin vähemmän, mutta suurempia eroja 

ei saa olla. Satojen kappaleiden virheisiin kyllä puututaan, myyjät ilmoittavat siitä asiakkaalle. 

 

Tässä tapauksessa, kun lehtiä on löytynyt paljon samasta paperinkeräyslaatikosta, voi syynä olla 

myös se, että samaan laatikkoon on kerätty useamman postinumeron ylimääräiset lehdet, jolloin 

niitä äkkiä onkin satoja. 

 

Toinen selitys voi Lyytisen mukaan olla myös siinä, että lehtiä on lähtenyt jo painosta vääriä määriä 

vääriin paikkoihin. 

 

Itellan palvelusopimuksessa ei ole palvelua, jossa jakamatta jääneiden lehtien määrä ilmoitettaisiin 

asiakkaalle. Jatkossa sellainen palvelu halutaan asiakkaalle tarjota. 

 

 

Keskisuomalainen 17.2.2008 

Itellan  viestinvälityksen johtaja Pavlos Ylinen vakuuttaa, että tapaukset aiotaan selvittää.  

 

Ylisen mukaan on mahdollista, että painotaloista tulee ylimääräisiä mainoksia suoraan Postiin. 

Postissa mainosten määrää ei tarkisteta, vaan asiakasta laskutetaan jakelupisteiden talouksien 

mukaan. 

 

Jos mainoksia jää usein jakamatta, menee siitä asiakkaalle ilmoitus. 

 

Tämähän on meillekin jätteidenkeräysongelma, Ylinen muistuttaa. 

 

Posti päivittää talouksien ja jakelupisteiden määrät kaksi kertaa vuodessa. Määrät löytyvät Itellan 

nettisivuilta. 

 

Jos virhe on meidän, kannamme siitä vastuun, vakuuttaa Ylinen. 

 

 

Kaleva 19.4.2008 

Savenmaa-liikkeen kanne nousi julkisuuteen tammikuussa ja siinä yhteydessä Itella lupasi selvittää 

asian. 

 

”Selvitykset on tehty ja löydöksistä on keskusteltu asiakkaiden kanssa. Julkisuudessa emme erittele 

syitä. Olen siinä uskossa, että kukaan asiakkaista ei ole nostamassa asiasta uutta mekkalaa”, johtaja 

Pavlos Ylinen Itellasta toteaa. 

 

Itella myöntää, että kyseinen ilmoituspalvelu olisi tarpeen. Tällä hetkellä palvelua ei tarjota, mutta 

Pavlos Ylisen mukaan hinnoittelussa on otettu huomioon, että osa mainospostista saattaa joutua 

keräysastiaan. 

 



Mainospostia päätyy Itellan mukaan keräykseen esimerkiksi siksi, että osa talouksista on laittanut 

postiluukkuunsa mainoskiellon. 

 

Myöskään siihen Itella ei voi vaikuttaa, jos painotaloista tulee liikaa mainoslehtiä jaettavaksi. 

 

”Mainoskieltoluukut päivitetään kahdesti vuodessa. Viimeksi tämä tehtiin maaliskuussa (2008)”, 

Ylinen kertoo. 

 

Itellan viimeisimmän laskennan mukaan osoitteettoman jakelun kieltää ”ei mainoksia”-merkinnällä 

keskimäärin yhdeksän prosenttia kaikista kotitalouksista. Luku vaihtelee suuresti alueittain. 

 

 

Julkaisematon haastattelu Iltalehdessä 8.9.2008 

Itellan mukaan haasteessa ei ole perää. 

 

 - Ei ole löytynyt mitään evidenssiä näihin juttuihin. Tätä on tutkittu neljästä viiteen kertaa 

syytösten pohjalta, johtaja Pavlos Ylinen Itellan viestinvälityksestä kommentoi. 


