Julkinen tiedote
Julkisen tiedotteen tarkoitus on välittää tietoa viranomaismääräyksistä ja pääsääntöisesti vastikkeetta toteutettavista julkisista palveluista.
Julkinen tiedote voidaan kohdistaa postinumeron tarkkuudella joko paikallisesti tai valtakunnallisesti. Jakelu tehdään aina täysille postinumeroille. Se jaetaan kaikkiin jakelupisteisiin, myös
mainoskieltoluukkuihin, joko yön yli- (01), määräpäivä- (03) tai
viikkojakeluna (05,15,30). Jakelupiste on kotitalouden tai yrityksen postiinjättöpiste eli postiluukku tai -laatikko. Jakelupisteet käsittävät kotitalouksien lisäksi yritykset, oppilaitokset, opiskelijaasuntolat, palvelutalot, sairaalat jne.
Palvelu koskee valtion ja kuntien viranomaisten tiedotteita sekä tiedottamista sellaisista julkisista palveluista, joiden voidaan
katsoa olevan tärkeitä jokaisen kansalaisen kannalta: mm. joukkoliikenneaikataulut, puhelinluettelot tai muut vastaavat julkisiin
tiedotteisiin rinnastettavat asiakirjat tai painotuotteet, joiden sisältämällä tiedolla on yleistä merkitystä.

Julkisena tiedotteena jaettavilta lähetyksiltä edellytetään seuraavaa, jotta ne voidaan jakaa kieltoluukkuihin:
• Jaettavan osoitteettoman lähetyksen yhteydessä ei voi olla kolmannen osapuolen kaupallisia liitteitä.
• Lähetyksen maksumerkintä Itella Kotisuora -lähetyksillä on tunnus IK tai kirjoitettuna IK – Itella Oyj ja Itella Ilmaislehti -lähetyksillä tunnus IL tai kirjoitettuna IL – Itella Oyj. Merkintä painetaan
kimppulappuihin näkyvälle paikalle. Julkisena tiedotteena jaettavassa tuotteessa on aina oltava painettuna myös teksti: ”Julkinen tiedote” ja/tai ruotsiksi sama teksti ”Offentligt meddelande” sekä lähettäjän tiedot. Lisäksi on sallittua käyttää Itella
Green -merkintää, joka sisältyy jakelun hintaan Itella Kotisuora
-lähetyksissä.

• Kimppulapussa tulee lukea ”Julkinen tiedote – kaikkiin jakelupisteisiin”.
• Jaettavassa lähetyksessä tulee olla lähettäjän yhteystiedot, sillä kieltoluukkuihin jakaminen on ensisijaisesti tiedotteen lähettäjän tai asiakkaan vastuulla.

Lisätietoja
palvelunumerosta 0200 77000 (pvm/mpm) ma-pe 8-20, la 9-14
www.itella.fi
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Itella
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Julkisena tiedotteena ei jaeta materiaalia, jonka sisällöstä pääosa
on mainontaa, suoramarkkinointia tai jonka sisällöllä on pääasiassa vain kaupallista merkitystä, vaikka osa sisällöstä olisikin eikaupallista tietoa.
Kotisuoran ja Ilmaislehtien lukumäärätiedot perustuvat Itellan keräämiin tietoihin talouksista ja jakelupisteistä. Tiedot päivitetään neljä kertaa vuodessa. Määrät vaihtelevat johtuen muuttoliikkeestä, mainoskieltoluukkujen määrän vaihteluista, rakentamisesta ja muista muutoksista.
Julkisena tiedotteena jaettavaan lähetykseen sovelletaan
Viestinvälityksen sopimuspalveluiden tuote-ehtoja ja hinnastoa
palvelun muilta osin.

Koko- ja painorajat
Lähetysten on mahduttava joko sellaisenaan tai taitettuna postiluukusta 30 mm x 250 mm. Mikäli Itella taittaa lähetykset postiluukun mittoihin, peritään taittamisesta lisämaksu.
Vähimmäiskoko: 90 x 130 mm
Enimmäiskoko: 250 x 400 x 30 mm
Enimmäispaino: 200 g
Tätä painavammat lähetykset postitetaan Itella Kotisuora Katalogina. Itellalla on oikeus hävittää ylijääneet tai muut ylimääräiset
kappaleet, ellei toisin sovita.
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Julkinen tiedote on Itella Oyj:n osoitteeton jakelupalvelu
kansalaistiedottamista varten. Se voidaan lähettää Itella
Kotisuorana, Itella Ilmaislehtenä ja Itella Ilmaislehti Pro
-lähetyksenä.

