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Topi Johanssonilta saamani tiedon mukaan yllä mainittu asia on siirretty
Teidän valmisteltavaksi. Sen vuoksi lähetän tämän lisäselvityksen Teille

Aiempaan asiakirjaselvitykseen viitaten totean selvitetyksi, että ltella Oyj
hävittää suuria määriä sille jaettavaksi toimitettuja osoitteettomia
lähetyksiä. Väitämme, että ltella oyj perii näin tietoiöesti postimaksun
myös perille jakamatta jäävistä lähetyksistä aiheuttaen lähettäjille
ylimääräisiä kustannuksia sekä postimaksujen että tarpeettomien
painatuskustannusten muodossa. Harvaan asutuilla alueilla ei ole
kilpailevaa toimitustapaa, jolloin ltella oyj on määräävässä markkina_
asemassa. ltella oyj on ainoa alan toimija, joka pystyy ylläpitämään
ajantasalla olevaa koko valtakunnan kattavaa tieoostoä talouksista ja
niiden lukumääristä.

Itella oyj:n Atarget-palvelu on tarkoitettu palvelemaan osoitteettoman
jakelun asiakkaita niin, että sieltä saataisiin ajantasalla olevat tiedot
talouksista postitoimipaikoittain. Atk-asiantuntija Jukka Niemen
Iaatimien raporttien perusteella on Atarget-palvelun tietojen oikeellisuus
asetettu vähintäänkin kyseenalaiseksi (kirjelmäni 10.s.200g). Tiedot
eroavat olennaisesti rilastokeskuksen talousmääristä, minkä lisäksi
mainoskiellot vähentävät osoitteettoman jakelun määriä.

Atarget-palvelun oikeellisuus voitaisiin nyt tarkistaa myös vertaamallasen tietoja tteila oyj:n osoitteettomista lähetyksisiä työntekijöiile
maksamien jakelukorvausten perusteisiin. ltella oyj sekå posti- ja
logistiikka-alan unioni (pAU) ovat sopineet työntekijoiriå r .s.2oo7 arkaen
maksettavista senttikorvauksesta, joka sovituin reunaehdoin määräytyyjaettujen kappaleiden mukaan ja maksetaan toimipaikoittain lasketun
kokonaisvolyymin mukaan jaettuna kaikille osoitteettomien käsittelyyn
osallistuville työntekijöille Korvaus on omakoti- ja rivitaloalueilla
suurempi kuin kerrostaloalueilla, joten ltella oyj:n on pystyttävä
määrittelemään niiden lukumäärät erikseen sera vähentämään
mainoskieltotalou ksien lukumäärät jakelumääristä.
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a) ltella Oyj:n työntekijät saavat senttikorvauksen myös tekemättömästä
työstä (eli jakamatta jääneistä lähetyksistä) tai

b) senttikorvauksen maksamisen perusteena ovat todelliset, ltella Oyj:n
Atarget-tiedostoista poikkeavat jakelumäärät (1oita ltella Oyj ei ole
suostu n ut lähetysten toi m ittaj i I le paljastamaa n).

Savenmaa Ky:n PAU:n edustajilta saamien tietojen mukaan korvaus
perustuu b) kohdan mukaisesti todella jaettujen lähetysten lukumääriin.
Tähän lukumäärään ei siten sisältyisi ltella Oyj:lle Atarget-palvelun
mukaisesti toimitettuja ylimääräisiä fiakamatta jääviä) kappaleita. Jos
näin on, ltella Oyj on tietoisesti vaatinut osoitteettomien lähetysten
toimittajilta todellista suurempia lähetysmääriä. Tämän ansiosta ltella
Oyj joko perii korvausta ilman perustetta tai hinnoittelee jakelun
yksikköhinnat todellista edul lisem miksi vääristäen näin kilpailua.

Jos ltella Oyj sen sijaan a) kohdan mukaisesti maksaa jakajilleenkin
korva usta jakamatta jääneistä lä hetyksistä, työntekijöiden on katsottava
osallistuvan työnantajansa kanssa määräävän markkina-aseman
mahdollistamaan syrjintään ja kohtuuttomaan hinnoitteluun.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että kilpailuvirasto hankkisi ltella
Oyj:ltä selvityksen siitä, perustuvatko sen työntekijöille maksetut
sentti korva u kset oso itteettom ista jakel u ista samaan Atarget-tiedostoon,
jonka perusteella asiakkaita laskutetaan ja ohjeistetaan vai onko
palkanlaskentaa varten tarkemmat tiedot.

Tervehtien

Risto Tuori
asianajaja

Tiedote PAU:n jäsenille 4.4.2007
Ote PAU:n nettisivulta 30.12.2008: oalkkion suuruus
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