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Arvoisa oikeuskansleri 
 
   Pyydämme kunnioittavasti, että tutustuisitte liitteenä oleviin teille osoitettuun 
 kanteluun ja sen liiteasiakirjoihin, jotka koskevat puolustusministeri Jyri 
 Häkämiehen menettelyä hänen vastatessaan kansanedustaja Pekka Vilkunan 
 kirjallisiin kysymyksiin Itella Oyj:ta koskevassa asiassa. 
   Pyydämme myös, että ryhtyisitte asiassa kantelussa pyytämiimme toimiin, 
 jos ministerin virheelliseksi olettamamme menettely osoittautuu todeksi. 
 
 
 Savenmaa Ky 
 
 Hannu Pihlajamaa 
 Vastuunalainen yhtiömies 
 
 
 
Liitteet: - 14.10.2009 päivätty ja allekirjoitettu kanteluasiakirja 
 - Ministeri Häkämiehen vastaukset joista ilmenee hänen vastauksissaan 
 puuttuneen perusteettomasti yksityisen henkilöyhtiön liiketoimintaan. 
 - Kansanedustaja Vilkunan kirjalliset kysymykset joista, että kysymykset on 
 ministerille esitetty yleisellä tasolla. 
 - Vertailulaskelma Itella Oyj:n ja Tilastokeskuksen talousmääristä, josta 
 ilmenee Itella Oyj:n pitävän tiedostoissaan ja laskutusperusteena  ylisuuria 
 talousmääriä, sekä Itella Oyj:n hyöty asiassa. 
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KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE 
 

Kantelijan nimi ja osoite                                        puhelin (päivisin) 
 

        Savenmaa Ky. Osoite; Teollisuustie 3, 85500 Nivala. Puh. 040-5403173 

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys 

       Kysymys on valtioneuvoston jäsenen, puolustusministeri Jyri Häkämiehen menettelystä. 

Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena 

       Lain ja velvollisuuksiensa vastaisena pidämme ministeri Häkämiehen antamia 05.06.2009 ja 26.06.2009 
päivättyjä kirjallisia vastauksia kansanedustaja Pekka Vilkunan tekemiin 14.05. ja 11.06.2009 päivättyihin 
Eduskunnan puhemiehen välityksellä ministerille osoitettuihin kirjallisiin kysymyksiin. 

Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui 

       Kansanedustaja Pekka Vilkuna on tehnyt em. kirjalliset kysymykset valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta 
vastaavalle ministeri Häkämiehelle, koskien Itella Oyj:n, aiemmin Suomen Posti Oyj:n vahingollista toimintaa 
yritysten tilaamien mainosjakelujen hoitamisessa ja ”tekemättömästä” työstä tapahtuvasta laskutuksesta. 
 

       Ministeri Häkämies edustaja Vilkunan kysymyksiin vastatessaan on puuttunut perusteettomasti ja 
epäasiallisella tavalla yksityisen, Savenmaa Ky  –nimisen henkilöyhtiön liiketoimintaan ja antanut samalla täysin 
virheellisen kuvan kyseisen henkilöyhtiön liiketoiminnasta, vaikka edustaja Vilkunan Itella Oyj:ta koskevat 
kysymykset on esitetty yleisellä tasolla. 
 

       Lisäksi ministeri Häkämiehen vastauksista saa sen kuvan, että Savenmaa Ky:llä olisi maksamattomia laskuja 
Suomen Posti Oyj:lle / Itella Oyj:lle ja että Savenmaa Ky:n ja silloisen Suomen Posti Oyj:n sopimussuhde olisi 
purettu Suomen Posti Oyj:n toimesta. Näin ei ole, vaan sopimussuhteen on purkanut Savenmaa Ky ja yhdenkään 
sentin suuruista maksamatonta laskua Savenmaa Ky:llä ei ole Itella Oyj:lle eikä Suomen Posti Oyj:lle. 

Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen 

      Mielestämme ministeri Häkämies ei ole menetellyt ministerivastuulain mukaisesti puuttuessaan 
vastauksessaan yksityisen henkilöyhtiön liiketoimintaan ja sitä vielä mustamaalannut asiattomin ja virheellisin 
perustein, vaikka edustaja Vilkunan on esittänyt kysymyksensä yleisellä tasolla. Lisäksi ministeri vastauksillaan 
lienee loukannut sekä perustuslain 10 §:n määräystä yksityiselämän suojan osalta, sekä eduskunnan 
työjärjestystä. Teon vakavuutta lisää se, että ministerin vastaukset ovat olleet eduskunnan nettisivuilla 
kansalaisten luettavana. Ministerin em. perusteettomien vastausten katsomme haittaavan Savenmaa Ky:n 
liiketoimintaa, varsinkin kun vastauksissa on perättömäksi tulkittavaa tietoa. 
Liitteet: 
    - Kopiot edustaja Vilkunan kysymyksistä 
    - kopiot ministeri häkämiehen vastauksista 
    - Vertailulaskelma Itella Oyj:n ja Tilastokeskuksen talousmääristä 

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän 

      Arvoisa Oikeuskansleri. Pyydämme että te antaisitte asianomaiselle ministerille vakavan huomautuksen 
hänen vastauksissaan yksityisen henkilöyhtiön perusteettomasta esille ottamisesta, perusteettomasta ja 
virheellisiin tietoihin pohjautuvasta yksityisen henkilöyhtiön liiketoiminnan ”mustamaalaamisesta” ja 
tukeutumisesta vastauksessaan yksipuolisesti valtioyhtiö Itella Oyj:n toimesta laadittuun virheelliseen 
taustamateriaaliin. 

Paikka ja aika                                               Allekirjoitus                                                    

Nivalassa 14.10.2009                                               Savenmaa Ky 
 
                                                                                 Hannu Pihlajamaa 
                                                                                 Vastuunalainen yhtiömies 

¨ 
 



 

 

 

 

 

 

   Kopio edustaja Vilkunan 14.05.2009 kysymyksestä 

 

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 
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  Kopio ministeri Häkämiehen 05.06.2009 vastauksesta 

 

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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

   Kopio edustaja Vilkunan 11.06.2009 kysymyksestä 

Itellan mainosjakeluepäselvyyksien puolueeton tutkiminen  

Eduskunnan puhemiehelle  

Jätin 14 päivänä toukokuuta 2009 eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen (KK 457/2009 

vp), jossa peräsin hallitukselta toimia Itellan mainospostijakelun epäselvyyksien puolueettomasta 

tutkimisesta. Suomen valtio omistaa Itellan kokonaan, joten valtiovallalla pitää olla myös 

sananvaltaa sen yrityksen toimintaan. 

Ministeri Häkämiehen vastaus 5 päivänä kesäkuuta 2009 ei tyydytä minua lainkaan. Hän ei 

vastannut kysymyksen olennaisimpaan osaan, eli että "mainospostijakelun epäkohtiin puututaan ja 

ne tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti". Kysymyksen selvittämisessä ei varmaankaan ole 

kuultu Itellan toimintaan tyytymättömien yritysten edustajia. Sitä vastoin vastauksen teksti oli kuin 

suoraan Itellalta peräisin. Sitä tuskin voidaan pitää puolueettomuuden osoituksena. Samoin 

vastauksessaan ministeri sysää vastuun Itellan toimivalle johdolle, ei valtionyhtiön 

omistajaohjauspolitiikan piiriin. Muistutan kuitenkin edelleen siitä, että Itella on täysin Suomen 

valtion omistuksessa. 

Näistä syistä uudistan kysymyksen ja pyydän ministeriä paneutumaan asiaan perusteellisesti ja 

vakavasti. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen 

ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: 

Mihin toimiin hallitus omistajana ryhtyy, että Suomen valtion kokonaan omistaman Itellan/Suomen 

Postin mainospostijakelun epäkohtiin puututaan ja ne tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti ja 

että mahdollisesti vahinkoa kärsineet yrittäjät saavat asianmukaisen korvauksen? 

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2009 

Pekka Vilkuna /kesk  
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   Kopio ministeri Häkämiehen 26.06.2009 vastauksesta 

 

 

 

 

 

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 536/2009 vp: 

Mihin toimiin hallitus omistajana ryhtyy, että Suomen valtion kokonaan omistaman Itellan/Suomen 

Postin mainospostijakelun epäkohtiin puututaan ja ne tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti ja 

että mahdollisesti vahinkoa kärsineet yrittäjät saavat asianmukaisen korvauksen? 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: 

Viittaan asiassa aiemmin 28.5.2009 kansanedustaja Vilkunan kirjallisen kysymyksen (KK 457/2009 

vp) johdosta antamaani lausuntoon, jossa totesin, että Itella Oyj (Itella) ei ole laskuttanut 

asiakkaitaan tekemättömästä työstä tai muutoinkaan toiminut kirjallisessa kysymyksessä väitetyillä 

tavoilla.  

Myöskään nyt esillä olevassa kirjallisessa kysymyksessä (KK 536/2009 vp) ei ole yksilöity asiaa tai 

asiakkaita, joita kysymyksessä esitetyt väitteet koskevat. Vaikka Itella on valtion kokonaan 

omistama yhtiö, on tilanteessa, jossa joku on tyytymätön yhtiön normaaliin liiketoimintaan, asia 

selvitettävä yleisessä tuomioistuimessa. Nämä kysymykset, kuten jakelusopimuksia koskevat 

erimielisyydet, eivät kuulu osakkeenomistajan omistajaohjauksen piiriin.  

Itella toimii osoitteettomien jakelussa kaikilta osin sopimusehtojensa sekä alan liiketapojen 

mukaisesti. Lisäksi Itella noudattaa Asiakkuusmarkkinointiliiton laatimia osoitteettoman jakelun 

pelisääntöjä. Käytäntönä on laskuttaa osoitteettomasta jakelusta asiakkaan lähetyslistalla 

ilmoittamien kappalemäärätietojen mukaan. Itellan asiakkailla kappalemäärätiedot ovat asiakkaan 

saatavilla Itellan ylläpitämästä aTargetpalvelusta. 

Kuten aiemmassa lausunnossa on todettu, osoitteettomassa suorajakelussa on yleinen käytäntö, että 

esitteitä toimitetaan painosta jakeluun hieman jakelumäärää enemmän. Painotalo joutuu 

niputtamaan mainokset sopivia alueita varten, ja kuhunkin nippuun tulee yleensä ylimääräisiä 

kappaleita. Ylimääräisiä kappaleita syntyy, koska jakelutalouksien lukumäärä ei ole koskaan 

tarkassa tiedossa ja nipuissa saattaa olla liikaa jaettavia kappaleita. Kuitenkin liian suuri määrä on 

varmaankin parempi kuin että jaettavia kappaleita olisi liian vähän. 

Vaikka asiakas tai painotalo toimittaisi ylimääräisiä kappaleita, laskuttaa Itella asiakkaan 

lähetyslistalla ilmoittaman määrän mukaan. Esimerkiksi lasku menee asiakkaalle 100 000 

kappaleen mukaan, jos asiakas on tilannut 100 000 kpl ja ilmoittanut kyseisen kappalemäärän 

lähetyslistalla. 

Jos painotalo toimittaa jaettavia kappaleita enemmän kuin asiakas on lähetyslistalla ilmoittanut, ei 

asiakasta laskuteta ylimääräiseltä osalta. Jakelun tilanneen asiakkaan ja Itellan välisen sopimuksen 

mukaan Itellalla on oikeus toimittaa ylimääräiset jakelukappaleet hävitettäväksi paperinkeräykseen. 

Osoitteettomissa jakeluissa asiakkaat eivät yleisesti ole valmiit maksamaan lisäpalvelusta, jossa 

ylimääräiset kappaleet kerättäisiin, raportoitaisiin ja palautettaisiin asiakkaalle.  
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Kuten aiemmin todettiin, Itellan jakelukäytäntö ei poikkea muiden jakeluyhtiöiden liiketavoista. 

Esimerkiksi Suomen Suoramainonta Oy:n kauppa- ja toimitusehtojen mukaan jakelu suoritetaan ja 

laskutetaan asiakkaalta sovitun yksikköhinnan mukaisesti ja jakeluajankohtana voimassa olevien 

jakelualueen talousmäärien (varakappaleineen) mukaisesti. Myös Suomen Suoramainonta Oy:n 

toimitusehtojen mukaan asiakkaan tulee huolehtia siitä, että painomäärät vastaavat jakelumääriä. 

Kuten Itellalla, myös Suomen Suoramainonta Oy:llä on toimitusehtojensa mukaan oikeus hävittää 

ylimääräiset kappaleet. 

Riippumatta siitä, mikä jakeluyhtiö jakelun suorittaa, osoitteettomissa suorajakeluissa asiakkaan on 

varauduttava siihen, että sopimuksen tekemisen ja jakelun toimitusajankohdan välillä jakelualueen 

talousmäärät saattavat muuttua huomattavastikin. Itella päivittää osoitteettomassa jakelussa 

jakelupisteiden määrät mainoskieltoluukkujen määrät huomioiden neljä kertaa vuodessa. 

Talousmäärätiedot ja mainoskieltoluukkujen määrät elävät luonnollisesti päivityksien välissä.  

Itellan tietojen mukaan osoitteettomissa suorajakeluissa mikään jakeluyhtiö ei tarjoa sataprosenttista 

palvelulupausta. Jakelumäärä (ilman mainoskieltoa olevien kohteiden lukumäärä) tiedetään vain 

tilastollisella tarkkuudella, ei koskaan tarkasti, koska millään jakeluyrityksellä ei ole täysin 

ajantasaista rekisteriä. Jakelumäärän sataprosenttisesti tarkan tiedon puuttuminen on asiakkaiden 

tiedossa.  

Vastaavasti osoitteettomien jakeluhinta on erittäin edullinen. Edellä mainitut lisäpalvelut 

(esimerkiksi ylimääräisten kappaleiden keräys, raportointi tai palautus) ovat paljon kalliimpia, eikä 

niillä ole ollut kysyntää.  

Kuten Itellan lausunnossa kysymykseen KK 457/2009 vp todettiin, Helsingin käräjäoikeudessa on 

vireillä Savenmaa Ky:n (Savenmaa) kanne, jossa kyseinen yritys vaatii Itellalta korvauksia 

osoitteettomista jakeluista. Itella pitää vaatimuksia perusteettomina ja toteennäyttämättöminä. 

Kyseessä on yksittäistapaus eikä Itellan tiedossa 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. 

Totean vielä, että kirjallisessa kysymyksessä KK 536/2009 vp esille tuodut seikat eivät 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 26 päivänä kesäkuuta 2009 

Ministeri Jyri Häkämies 

 


