
; 

 
Epäilemme monien meille kertyneiden näyttöjemme perusteella vahvasti, että Itella Oyj: 

 

1. Pitää talousmäärissään lähes 10 % suuremmat talousmäärät kuin Tilastokeskuksen 

asuntokuntien määrät osoittavat talouksia olevan. 

2. Itella Oyj:n viimevuoden päivityksissä talousmäärät kasvoivat keskimäärin n. 5 %, eräillä 

alueilla jopa lähes 10 %, vaikka Tilastokeskuksen asuntokuntien määrän kasvu oli keskimäärin 

vain n. 1 %:n luokkaa. 

3. Kun Itella Oyj kehuu olevansa edelläkävijä postinkulun, jakelujen ja jakelupalvelujen 

informaatiotekniikassa ja logistisissa palveluissa, sekä ainut alalla koko valtakunnan alueen 

kattava toimija Suomessa. Silti Itella ei pidä tiedostossaan reaaliaikaista talousmääräpäivitystä 

mainoskieltotalouksilla vähennettynä, vaikka se nykytekniikalla ei tuottaisi minkäänlaisia 

ongelmia. 

4. Itella Oyj ei päivitä ja pidä mainostajien tarvitsemia jakelu- ja osoitetoimipaikkojen reaaliajassa 

ja ilmoita niissä tapahtuvista muutoksista yleisissä sopimusehdoissa sopimallaan tavalla, eli yhtä 

kuukautta ennen ohjaustietomuutosten käyttöönottoa. 

5. Itella Oyj ei ilmoita mainostajille yleisissä sopimusehdoissa lupaamallaan tavalla niistä 

tapauksista, joissa se ei ole pystynyt jakelua suorittamaan sovitulla tavalla. 

6. Itella Oyj ei salli paikallisten jakelutoimipaikkojen ja - tai osoitetoimipaikoilla toimivien 

työntekijöiden ilmoittaa alueittensa todellisia talousmääriä, tai roskiin heitettyjen mainoslehtien 

määrää suoraan asiakkailleen, jolloin mainostaja voisi korjata jaettavaksi tarvittavien mainosten 

määrän todellista tarvetta vastaavaksi ja toistuvilta vahingoilta vältyttäisiin. 

7. Itella Oyj ei sali paikallisten jakelutoimipaikkojen ja - tai osoitetoimipaikoilla toimivien 

työntekijöiden ilmoittaa toimipaikoissaan tapahtuvista muista kuin edellä mainituista 

jakeluhäiriöistä suoraan asiakkailleen. 

8. Itella Oyj perii kaikista jakeluun ”tilaamistaan” mainoksista maksun vaikka jakaa niistä 

tosiasiassa vain n. 85 %? 

 

Edellä mainituilla perusteilla epäilemme, että Itella Oyj:n liikeidea, joka on ilmeisesti salainen ja 

viralliseen liikeideaan kirjoittamaton on; 

9. Se, että  

 - Itella Oyj pitää talousmääräpäivityksissään lähes 10 % liikaa talouksia ja tavallaan tilaa 

    näin ylimääräisiä mainoksia jaettavakseen,  

 - jakaa vain osan todellisista talouksista,  

 - salaa sekä todelliset talousmäärät ja jakamatta jättämiensä mainosten määrän, 

 - sekä kieltämällä työntekijöitään antamasta em. asioista tietoa suoraan asiakkailleen,  

 - perii kuitenkin maksun kaikista ”tilaamistaan” mainoksista. 

10. Itella Oyj väittää toimivansa alalla yleisesti vallitsevan käytännön mukaan, vaikka tosiasiassa 

tietää, että näin ei alan muilta toimijoilta saadun informaation mukaan tosiasiassa ole. 

 

Edellä lueteltujen epäilyjemme perustaksi meille on toimitettu tai olemme hankkineet erittäin vahvat 

näytöt, emmekä epäile niiden oikeellisuutta. 

 

Hannu Pihlajamaa 


