
Aila Postareff-Jurvelin 

 

IAA: ”Näin niin kuin heti alkuun, kertoisitteko, mitkä teidän tehtävänne tuolla Postissa 
ovat?” 

T: ”Mää oon -96 vuodesta asti vastannut - tai no silloin oon ollu asiakassuhdevastaava, 
mutta -97 vuodesta olen vastannu aluemyynnin vetämisestä Pohjois-Suomessa ja välillä 
julkisella sektorilla, mutta nyt vastuualueena viimeset vuodet on ollu yritysmyynnin 
johtaminen, eli mulla on alaisena myyntipäälliköitä, jotka tekee sopimuksia asiakkaiden 
kanssa, vastuualueena on Pohjois-Suomi ja Pohjanmaa.” 

IAA: ”Millä tavalla te itse ootte tekemisissä tämmöisten yksittäisten tapausten kanssa?” 

T: ”No, satunnaisesti, yleensä vaikeat tapaukset tulee mun pöydälle.” 

IAA: ”No, tiedättekö te tämmöisen kun Savenmaa Ky?” 

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”Millä tavalla te olitte Savenmaan kanssa tekemisissä?” 

T: ”Mä itse asiassa - mää oon ollu tietoinen asiakkuudesta ja siihen liittyvistä haasteista 
vuodesta -98, ja suurin piirtein käsitys on siitä, että minkälainen toimintapa on ollut, ja 
satunnaisesti oon keskustellu yrityksen kanssa myös puhelimessa jakeluun liittyvissä 
asioissa, mutta asia tuli varsinaisesti mun pöydälle vuonna 2003, kun ilmeni, että 
asiakkaalla on myymälässä sellaisia saatavia, jotka kuuluu Itellalle, ja oon ollu mukana 
maksusuunnitelmaneuvottelussa, että ne saatavat saadaan niinku hankittua, ja sitte ku tää 
sopimussuhde oli vähän tämmönen erikoinen, että asiakas varsinaisesti oli käteisasiakas 
eikä sopimusasiakas, niin mä oon ollu 2004 yhden kerran myyntipäällikön kanssa 
neuvottelemassa, että tehtäs tällanen varsinainen sopimus Itellan ja Savenmaan välillä, 
joka kyllä sopimus tehtiin, mutta sinällään sitä ei käytetty sitäkään sopimusta. Ja sitte 
satunnaisesti haasteellisissa tilanteissa alueen palveluesimiehet ovat olleet yhteyksissä 
minuun silloin, kun on ollut kimppulapuissa semmoista jatkuvaa virheellisyyttä, niin ne on 
pyytäneet niinku apua, että miten tää voitas niinku tehdä.”  

IAA: ”Te sanoitte, että kimppulapuissa oli jatkuvaa virheellisyyttä, niin millaisia 
virheellisyyksiä siellä oli?” 

T: ”No mää en niinku yksittäisiä muista, mulla on yksi esimerkki, jossa jakelumäärät on ollu 
liian isot, sitte näin niinku, sitte semmosia, että siellä määriteltiin tarkempaa jakelua, kuin 
mitä on ollu sovittu. Tai ne on niinku yksittäistapauksia, mitkä tulee yleensä sen jälkeen, 
kun asiakkaan käyttäminen on ollut pitempään, niin jakelupäälliköt ottaa sillon yhteyttä. 
Mää en tiiä kuinka paljo niitä on ollu, ne on aina niin jäävuoren huippuja, jotka tulee minun 
tietoon 

IAA: ”Mitä te tiedätte siitä, että millanen tää Savenmaan… Millaista jakelutapaa se käytti? 
Vaihtoehtoja on ymmärtääkseni kolme, et on määräpäiväjakelu, kolmen päivän jakelu tai 
viikkojakelu. Niin tiedätkö, mitä niinku Savenmaa käytti?” 

T: ”Määräpäiväjakelua. Mutta sitte haasteellisuutta aiheutti, että niissä kimppulapuissa oli 
välillä kohdennetumpaa jakelua pyydettynä, kuin mitä oli sovittu. Ja nämä tuli yleensä 
sitten yleensä yllätyksinä.” 

IAA: ”Mitä tällainen ’kohdennetumpi kuin pyydetty’ – mitä te sillä tarkotatte?” 

T: ”No esimerkiksi minulla on täällä… 2006 on viesti, jossa on Klaukkalan jakeluun 
ilmoitettu jakelulle et toivotaan, et jaetaan myös omakotitaloja ja pari- ja rivitaloja. Eli niinku 



sen talouden käsitteen niinku tarkempaa määrittelyä.” 

IAA: ”Oliks Itellalla sillon tollasta palvelua?” 

T: ”Oli kyllä, mutta siitä oli erillinen hinta.” 

IAA: ”Joo, ja oliks Savenmaa maksanu sitä hintaa?” 

T: ”Ei, kun se on… sovittu oli määräpäiväjakelusta.” 

IAA: ”Joo, oliks siellä muita ongelmia?” 

T: ”No sit tää ongelma oli vähän haasteellinen, et tää on ollu helppoo sillon -98 kun 
mainokset Savenmaa paino käsittääkseni itse tai jossakin Ylivieskassa, ja ne jätettiin 
Ylivieskan terminaaliin, ja hoidettiin maksu siellä. Mutta haasteelliseksi se muuttu sitte 
vähä myöhemmin, kun asiakkaan lähetykset painettiin Riihimäellä, ja Riihimäestä ne 
toimitettiin Postiin, josta Posti ilmoitti Nivalaan lähetysmäärät, jotka sitte Savenmaa kävi 
maksamassa. Eli se paino tapahtu eri paikassa, kun… ja lähetysten vastaanottaminen ja 
maksaminen tapahtu. Ja sitten myöhemmin, kun… -98 oli sopimus olemassa Savenmaan 
ja Itellan sovittuna jakelussa, mutta sitä ei koskaan käytetty ja se irtisanottiin vuona 2002. 
Ja tosiaan sit se 2004 neuvoteltu sopimus, niin sitä ei käytetty lainkaan ja sen jälkeen 
neuvoteltiin sopimus Savenmaa ja Suomen Lehtiyhtymä. Eli me Itellalla ja Savenmaalla ei 
ollu sopimusta sillonkaan. Ja meillähän asiakassuhde perustu siis sopimuksiin, ja silloin se 
oli sillä Suomen Lehtiyhtymällä, ja tietenki sitte tämän Riihimäen Kirjapainon kanssa.” 

Käräjätuomari: ”No koska tämä Riihimäen Kirjapaino tuli mukaan siihen kuvioon? 
Muistatteko minä vuonna?” 

T: ”No itse asiassa, ainakin 2004 on ollu Riihimäen Kirjapaino, mutta kun Hillin Ari on 
antanu mulle selvityksen tästä asiakkuudesta 2004, ja hän on tässä maininnu, että 
muutamaa vuotta aikaisemmin ne oli painettu siellä Nivalassa ja viety Ylivieskaan, niin 
tarkkaan mä en osaa sanoa, milloin se Riihimäen Kirjapaino on ollu. Ja sitte joskus 2004 
on tullu se Suomen Lehtiyhtymä asiakkuudeksi.” 

IAA: ”No joo, sitten jatketaan tosta, mitä tiedätte niinku Savenmaa Ky:n tekemistä näistä 
kimppulappumerkinnöistä, ja onks niissä ollu ongelmia?” 

T: ”No yksittäisesti on ollu ongelmia, niinku minä viittasin aikasemmin siitä, että niissä on 
ollu niitä tarkempia merkintöjä, ja sitten esim. tää Kuusamossa tullu jakelutoimipaikan, niin 
ne määrät eivät olleet sellaisia kun oli sovittu, ja myyntipäällikkö on Hillin Arin kanssa 
keskustellu, niin hän on ohjeistanu, niin asiakkaalla oli pitkään käytössä oma posti-… 
semmonen postiinjättöluettelo. Ja sekä Hillin Ari että Korhosen Pekka on toimittanu kyllä 
näitä kimppulappuohjeita ja postinumero-ohjeita ja niitä on toimittanu meiän 
puhelinmyyntikin niin kuin tiedoksi. Mutta esimerkiksi Korhosen Pekalle 2006 niin 
Pihlajamaa on itse ilmottanu, että hän ei ehdi tekemään niitä postinumeromerkintöjä 
oikein.” 

IAA: ”Siis on ilmotettu, että ei ehdi tekemään oikein?” 

T: ”Niin.” 

IAA: ”Kuka siis ilmotti kenelle?” 

T: ”Pihlajamaa Hannu on ilmottanu Pekka Korhoselle 27.1.2006, että ei ehdi tekemään 
näitä postinumeromerkintöjä mitä meillä niinku edellytetään.” 

IAA: ”Öö, mistä te tän tiedätte?” 

T: ”Meiän SAPKO:ssa on semmonen CRM-järjestelmä ollu noin kuutisen vuotta, joka on 



ollumeillä käytössä, ja satunnaisesti sinne merkitään myös asiakaspalautteet ja 
reklamaatiot. Mut käytännössä se on yleensä tarjousten ja sopimusten merkitsemisen 
väline, ja sen takia mulla on täältä järjestelmästä suoraan tämmösiä tietoja, että missä on 
ollu, ja mitä tähän on liittyny se, mikä ei suoranaisesti liity siihen kimppulappuihin, aika 
usein vuosien aikana paino on tehny ohjeidenvastasesti, ja nyt kun se meille päin sopimus 
on ollu se paino, niin me on painon kanssa niitä niinku selvitelty niitä, ja sitten mikä on 
aiheuttanu jakeluviiveitä ja muuta, on se, et… esimerkiksi asiakkaalle on selvitetty 
4.10.2005, että jakelun myöhästyminen – mitä me yrittettiin paikata – on johtunu siitä, että 
paino on jättäny Postikeskukseen Helsinkiin ajoissa lähetykset, mutta jakelut on laitettu… 
eri päivien jakelut on laitettu samoihin rullakoihin, kun meillä ohjeiden mukaan painoille on 
niin, että ne pitää olla eri päivien jakelut eri rullakoissa.” 

IAA: ”Tiedättekö sit, et millasta kimputustapaa – kun ymmärtääkseni on olemassa kaks 
erilaista kimputustapaa: on se, että merkitään jokaiselle Postin myöskin osoitetoimipaikalle 
tehdään oma kimppulappu tai vaihtoehtoisesti, oon ymmärtänyt näin, et tehdään 
jakelutoimipaikkaan yks kimppu, johon merkitään myöskin nämä niin sanotut sivukylät, 
niinku täällä on käytetty ilmasua, eli ne osoitetoimipaikat, niin kumpaa kimputustapaa 
Savenmaa teiän tietojenne mukaan käytti?” 

T: ”Minun tietojen mukaan on pitäny olla tämä lähtötoimipaikkakimputus, eli se on 
sisältänyt useampia postinumeroalueita, elikkä ne menee niinku sinne…” 

Käräjätuomari: ”Täällä ollaan puhuttu aina jakelutoimipaikasta…” 

T: ”Niin, siis siitä jakelutoimipaikasta, josta lähtee useampia postinumeroalueita, jotka sitte 
meillä vaihtelee, nehän on niin ku ne ku jakelureittejä vaihetaan, se jakelujen reitit 
vaihtelee ja sen jakelun lähtötoimipaikan alla olevat niinku postinumerot voivat… eivät ole 
niinku ihan suoraan johdettavissa jostakin postinumeroluettelon jakelutoimipaikoista, vaan 
kahesta jakelutoimipaikasta voi lähteä niinku samallekki postinumeroalueelle, ku se riippuu 
siitä, miten se reitti on suunniteltu.” 

IAA: ”Millä tavalla niin kun… Mitä te tiedätte sitte että oliks siellä jonkinlaisia ongelmia 
noissa merkinnöissä?” 

T: ”Oli – ne eivät vastanneet meiän antamia ohjeita.” 

IAA: ”Millä tavalla? Muistatteko te tai tiedättekö?” 

T: ”No juuri niinku esimerkiks tossa Kuusamon kimppulapussa, että sinne lähetettiin 
enemmän ku mitä siellä jakelutoimipaikassa oli niien niinku rekisteritietojen mukaan. Sitte 
vastaavasti on saattanu olla samaan aikaan jakelutoimipaikka, johon on lähetetty 
vähemmän. Ja ne talousmäärät, mitkä jollaki kunnan alueella, niin nehän ei oo 
samanlaisia käsitteitä kuin mitä ne (epäselvää) taloudet sitten on.” 

IAA: ”Sitte lopuks kysyn tällasen jutun, et täällä niin kun on todistelussa käynyt ilmi, että te 
olette olleet Pekka Korhosen kanssa Itellan puolelta kokouksessa syksyllä 2005 
Savenmaan kanssa. Muistatteko te tollasta kokousta?” 

T: ”En muista oliko se 2005 vai 2004, musta se liitty siihe sop… saatto olla 2005. Mutta 
oon ollu Pekan kanssa kerran…” 

IAA: ”Joo, no siellä kuulemma kerrottiin näin, että Pekka Korhonen oli lopussa vaan 
sanonut kylmästi - jotakin virheitä oli käsitelty - ja Savenmaan puolelta epäilty, että virheitä 
ollut Itellan menettelyssä, niin hän oli tokassut kuulemma, että lähettäkää lasku. 
Muistatteko te tällaista tapaus…?” 

T: ”Ei, en muista.” 



IAA: ”No joo, sitten mä en kysy tästä kokouksesta enempää, kun ette muista.” 

SAA näyttää todistajalle kantajan todistetta 5, kimppulappu, kohteena Längelmäki. 

SAA: ”Onko tää niinku se kimppulappu, mitä käytettiin näissä jakelutoimipaikkakohtaisissa 
kimputuksissa?” 

T: ”Ainakin se on samannäköinen, kuin tuo, minkä minä olen saanut, mutta mää en oon 
näiden kimppulappujen kanssa sillai tekemisissä. Näyttää samalta, mutta mää en 
käytännössä…” 

Käräjätuomari: ”He ovat sanoneet, että ovat saaneet kimppulapun pohjan Postilta, ja sitten 
he on painatuttaneet niitä kirjapainossa.” 

T: ”Minä en… Se näyttää samalta kuin tämä toinen esimerkki, mikä on… Mutta minä en oo 
näitten kimppulappujen kanssa...” 

IAA: ”Joo, meillähän todistaja Andersin tulee puhumaan siitä kimppulapusta, että hän osaa 
vastata.” 

T: ”Että pitää olla jakelutoimipaikka-ammattilainen, että tietää…” 

SAA: ”Kun nyt mennään asiaan, ja kuulin tuon teiän teeman, että tuo kimputuskaan ei ollu, 
luulin, että se oli vähän enemmänki, mutta oliko nyt näin, että nämä esimerkit mitä te 
sanoitte, nämäkö oli yksittäisiä tapahtumia - teittekö te jotain isompaa tutkimusta näistä, 
menettelystä tai kimppulapuista?” 

T: ”Ei, koska minun tehtäviin ei kuulu vastata jakelutoimipaikoista. Siitä, että ne tulee 
yksittäisinä tapauksina pöydälle, kun joku toiminta on niinku jatkuvaa, ja sit halutaan, että 
myynti tai asiakaspalvelu ohjeistaa asiakasta, niin jakelusta tulee tällanen niinku pyyntö. Ja 
se joskus tulee mun pöydälle.” 

SAA: ”No sitten vaan tarkennan niitä äskön teiän kertomia, että tiiän tarkalleen, ihan 
muutamaa näitä kohtaa, kun teilläkin oli muutama, mut tässä oli näin, että Savenmaa oli 
pyytänyt kohdennetumpaa jakelua, kuin oli pyydetty, niin mikä vuosi se oli se tapahtuma?” 

T: ”No, ainakin tämä oli…” 

SAA: ”Teillä oli… Mitä ne on ne tiedostot mitä te katotte? Onko ne…?” 

T: ”Nää on meidän SAPKO CRM -järjestelmän, mihin eri henkilöt on merkinnyt. Esimerkiksi 
täällä on tää Klaukkalan jakelusta, tämä on ollu 2005.” 

SAA: ”Selvitittekö te Savenmaan kanssa sitten tämän asian? Miten se selvitettiin sitte 
tämä asia? Informoitiinko Savenmaalle?” 

T: ”Savenmaata on informoitu, koska sitte täällä samassa järjestelmässä on esimerkiksi 
Korhosen Pekan laittama viesti siitä, että hän on lähettänyt niinku kimppulappuihin liittyvät 
niinku merkintäohjeet.” 

SAA: ”Eli se on selvitetty se asia. Näin ymmärsin teiän kertomana. Kuusamon kohalla 
sanoitte, että siellä oli enemmän lähetetty ku sovittu, kuka sen oli sopinu, ja mitä oli 
sopinut, ja mihin se perustu tuo tieto teillä?” 

T: ”No siis se tieto, että sinne on lähetetty enemmän kuin on sovittu, perustuu siihen, että 
jakelutoimipaikat ovat minulle näin ilmoittaneet. Mutta tässä nyt ei näy, tää on ollu 2004, eli 
tää on tapahtunu sillon kun, hetkinen, onko se nyt ollu – siirtyny jo sinne Lehtiyhtymälle. Ja 
en tiedä sitte että ku meillä ei ollu silloin sopimussuhdetta sen Savenmaan kanssa, että 
onko Savenmaa sopinut Lehtiyhtymän kanssa, että lähetetään näin paljo, vai onko 
Lehtiyhtymä lähettäny enemmän ku on pitäny. Mä en voi sanoa, ku se on sieltä 



Lehtiyhtym…” 

IAA: ”Anteeks, tähän väliin - näätteks te sitä päivää siinä?” 

T: ”24.11.2004, jolloin tämä on niin kuin Lehtiyhtymässä on ilmeisesti tehty kimppulaput.” 

SAA: ”Teille on ilmoitettu, on pantu liikaa, ja te ette oo… ja se on asia siinä niinkö? Siis 
lähetäänkö me nyt käymään läpi tiiättekö te, paljoko on ilmoitettu, kuka on kertonut mitä?” 

T: ”No enhän minä voi tietää sitä, kun jakelutoimipaikkaan tulee tämmönen kimppulappu, 
joka on tehty siellä painossa, ja se on lähetysten päällä. Mä en sen enempää tiedä sitä, 
kuka on ilmoittanut sen määrän.” 

SAA: ”Joo, en mää sitä kysykään teiltä. Kyllä me tiedetään, sitä ollaan käyty monta päivää 
läpi. Tiedetään mikä siinä on lopputulos – tehän sen tiedätte. Sitten semmonen merkintä 
on ollu Savenmaalla 2006, että ei ehdi tehdä mitä vaaditaan, 27.1.2006. Mitä on vaadittu 
ja mitä ei ole ehtinyt tehä ja mihin se liittyy? Tiiättekö te sitä?” 

T: ”En sen tarkemmin. Tässä on ilmoitettu, että tässä vaiheessa ei ehdi tekemään 
postinumeromerkinnöistä.  Ja tämä on ollu 27.1., jolloin on yritetty ohjeistaa sitten 
postinumeromerkinnöistä.” 

SAA: ”Te ette tiedä mitä tuo niin kuin sisältää?” 

T: ”En.” 

SAA: ”Sitte oli joku tämmönen painon virhe 4.10.2005. Sen te selevitittekin – tai kerroitte, 
että painon virhe. 4.10.2005 kirjapainon virhe, joku rullakko-juttu.” 

T: ”Joo, eli silloin on 24.10.2005 niin on paino tehnyt niin, että eri päivien jakelut on ollu 
samoissa rullakoissa.” 

SAA: ”Te ette vissiin tiedä, miten se Savenmaa siihen liittyy?” 

T: ”En.” 

SAA: ”Sitten oli tuommonen kohta… Te sanoitte sitten vielä semmosen… Mun mielestä te 
sanoitte, vai eikö tähän teidän teemaanne kuulukaan jakelutoimipaikkakohtainen 
kimputus?” 

T: ”Mm…” 

SAA: ”Joo, okei, mä vaan varmistin…Merkinnät eivät vastanneet teidän antamia tietoja. 
Mitä se tarkoittaa? Mitä merkintöjä, milloin ja missä ja kenelle ja miten ja milloin ja niin 
edespäin?” 

T: ”Se on tullut meille ehkä jakelutoimipaikkayhteydenottojen perusteella, mitä 
palveluesimiehet soitti, niin ne sano, että kun tavallaan, se tuli myyjälle, jonka myyjä sitten 
selvitti sen, että se posti vaikka Kuusamoon tai mihin tahansa lähetettiin, niin siellä ei ollu 
talouksia sitä määrää, mitä meidän rekistereissä oli. Niin siksi siellä oli niinku, meni 
enemmän tai vähemmän. 

SAA: ”Montako tämmöstä ilmoitusta tuli? Tai oliko tää yleistä, tai… Muistatko?” 

T: ”Sanotaan näin, että minulle tulee silloin, kun niitä on ollut useita peräkkäin, niin minulle 
tulee jakelutoimipaikasta sillon viesti, että voiko myyjä ohjeistaa. Ja silloin olen yleensä 
jonkun myyjän, tai ohjannu puhelinmyyjän tai meidän myynnin selvittämään sitä asiaa, että 
asiakkaalle on lähetetty sitten lisäohjeita. Mutta voi sanoa, että keskimääräistä enemmän, 
minulle ei niitä tapauksia kauhean paljon tule, mutta en mä nyt osaa sanoa, että onko viisi 
kertaa vuodessa, vai. Ne jäävuoren huiput tulee yleensä.” 



SAA: ”Olitteko te henkilökohtaisesti Savenmaan kanssa siitä yhteydessä tästä asiasta?” 

T: ”En.” 

SAA: ”Tiiättekö te, antoko joku palautetta, tai ilmotettiinko Savenmaalle, tai kuka ilmoitti, 
miten tämä pitää mennä?” 

T: ”Hillin Ari ja Korhosen Pekka, sitten täällä on yhdessä viestissä Kaarisen Timo, eli 
meidän puhelinmyynnistä on ollu yhteyksissä. Näitä varmaan ois merkintöjä enemmänki, 
mutta tää järjestelmä tuli niinku vähän myöhemmin käyttöön. 25.1.2006 on Korhosen 
Pekka lähettänyt ohjeet. Sitte mä en löydä sieltä, tiiä vaan, että puhelinmyynnistä on ollu 
myös ohjeistamassa asiakasta, koska meillä käytännön malli on se, että kun ei oo 
sopimussuhdetta asiakkaaseen, niin minun myyntipäälliköt ei ole nimettyinä 
myyntivastuullisina, vaan puhelinmyynti on käytännössä se myyntivastaavakanava, niin 
tietyissä tapauksissa me ohjataan, yritysasiakaspalvelun kautta ohjataan puhelinmyynnille, 
jotka kontaktoivat näitä asioita. En tiedä, kuinka paljon sieltä on oltu yhteyksissä.” 

SAA: ”Niin ette tiedä, onko Savenmaahan… Savenmaa ite sanoo, että he ei oo saaneet 
tuollaisia ohjeita.” 

T: ”No, täällä kyllä Korhosen Pekka on kirjannu 25.1., että lähetin ohjeet, mitä 
kimppulappuun tulee merkitä, kun määrittelee haluamansa jakelualueen.” 

SAA: ”Kenelle lähetti?” 

T: ”Hannu Pihlajamaalle,. 25.1.2006.” 

SAA: ”Te ette sitä tiedä…” 

IAA: ”Anteeksi, jos mä saan tähän väliin… Mä viittaan vastaajan kirjalliseen todisteeseen 
numero 6...” 

SAA: ”Miten se tähän mun kysymykseen liittyy?” 

IAA: ”Sähköpostiviesti siltä päivältä, Korhonen Pekka - Savenmaa.” 

Vastaajan kirjallinen todiste nro. 6 luetaan. 

SAA: ”Niin, vielä - Hillin Ariko se sitte oli se Savenmaan yhteyshenkilö teillä?” 

T: ”Itse asiassa varsinaisesti Savenmaalle ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, koska 
Savenmaalla ei ollut sopimusta meidän kanssa. Siis sopimushan heillä oli 1998-2002, joka 
sitten irtisanottiin käyttämättömänä.” 

SAA: ”Milloin oli se sopimus teidän kanssa sen jälkeen? Ette muistanu sitä päivää äskön.” 

T: ”2004 neuvoteltiin lokakuussa muistaakseni sopimus, joka oli voimassa kaksi tai kolme 
viikkoa. Mutta käytännössähän meillä on ollut Ulla (epäselvää) ja Ari Hilli ja Pekka 
Korhonen, he ovat olleet yhteydessä asiakkaaseen, vaikka ei oo ollu sopimussuhdetta. Ja 
sillon -98 ja 2002 meidän järjestelmissä myyntivastaavana on ollu muistaakseni Ari Hilli 
sinä aikana.” 

Käräjätuomari: ”Nyt minua jäi pikkaisen häiritsemään, putosin kartalta, kun puhuitte äsken, 
ja katsoitte siellä kovasti sähköpostia vastaaja kuutonen. Täällä mun asiakirjoissa V6 on 
Suomen Suora…” 

IAA: ”Aha, mulla taitaa olla nämä sekaisin nämä paperit…” 

Käräjätuomari: ”Olikos tämä Pekka Korhosen sähköposti?” 

IAA: ”Pekka Korhosen sähköpostiviesti.” 



Käräjätuomari: ”Selvä. Sitten ollaan kartalla.” 

IAA: ”Pahoittelen, mulla on vähän sekasin omat täällä.” 

Käräjätuomari: ”Asia selvä. Oliko Kukkosella?” 

SAA: ”On varmaankin, tässä nyt Pihlajamaan kanssa vähän aikaa.” 

H. Pihlajamaa: ”Merkitäänkö sinne Postin järjestelmään ylös silloin, kun tavaroita ei oo 
viety perille, jos siellä on näitä Savenmaan virheitä paljon tallessa, niin  merkitäänkö niitä 
ylös silloin kun niitä ei ole jaettu? Merkitäänkö sinne ylös, onko niistä ilmoitettu 
Savenmaalle? Mikä ero on käteisasiakkaan ja sopimusasiakkaan saamassa palvelussa, 
jos on kuitenkin yli 10 vuotta yhtäjaksosesti mennyt joka ikinen viikko suuret määrät 
mainoksia, niin mikä ero siinä palvelussa on? 

SAA: ”Se oli kysymys siinä.” 

T: ”Ensiksi se, merkitäänkö, onko jaettu tai ei, niin siihen en osaa vastata sen takia, että 
kosa en ole meillä jakelutoimipaikassa töissä, niin minä en tiedä heidän käytäntöjä ja 
tekemisiä. Mutta niinku sanoitte, tietyissä tapauksissa on tullut tietoon, että jos on ollut, 
asiakaspalvelussa on ollu yhteydenottoja. Mutta meillähän tämä nykyinen järjestelmä ei 
ole ollut käytössä, onkohan se ollut kuutisen vuotta, eli ei koko sen asiakkuuden ajan. 
Sinne isompia tapauksia – asiakaspalveluun on tullu tieto, niin on merkitty. Mutta sitten 
sitä, mitä jakelutoimipaikka tekee, niin sitä minä en tiedä. Käytännössä palvelulla, onko 
käteis- vai sopimusasiakas niin ei ole mitään merkitystä, siis sillä, miten se palvelu toimii. 
Se on ihan samanlainen. Mutta tää käteis- ja sopimusasiakkuus vaan määrittelee sen, kun 
meillä on sopimusasiakas, niin se merkataan meille niinku järjestelmiin, ja sille löytyy 
nimetty myyntivastaava, tai jos se on pienemmän luokan asiakas, silloin myyntivastaava 
on puhelinmyynti, jolloin sitä hoitaa niinku 10 ihmistä puhelinmyynnissä niitä asiakkaita. 
Palveluun sillä ei ole merkitystä. Ja tavallaan niinku ohjeet ja kaikki on samanlaisia, oli 
sitten käteisasiakas tai sopimusasiakas.”  

Käräjätuomari: ”Tässä on nyt neljän päivän ajan näitä… Nyt mulle tulee jostain mieleen ja 
haluan taas, että jos myöhemmin tulee, miksei tullut kysyttyä tästä teemasta, josta nyt 
puhuit, käteisasiakas, sopimusasiakas. Jossain vaiheessa olen ymmärtänyt, että vastaajan 
taholta kanta on se, että käteisasiakkuudessa on se ero, että jos tällaisessa yhteydessä, 
ku siellä yleisissä sopimusehdoissa on lauselma, että noista palvelumuutoksista 
ilmoitetaan vähintään kuukautta aikaisemmin, niin jossain, mää en nyt tiiä - nyt en oo 
varma, onko se vastaajan väite, mutta muistasin, että jossain sanottiin, et sillon ku on 
kyseessä käteisasiakkuus – se oli meiän valmisteluistunnossa, Siivola muistaakseni sanoi, 
että jos on käteisasiakkuus kyseessä, ei tällaisista palvelumuutoksista ikään kuin viran 
puolesta Itellalta ilmoiteta, koska se koskee vain sopimusasiakkaita. Muistaakseni Siivola 
sanoi, että se on mahdotonta lähetellä niitä tietoja kaikille käteisasiakkaille kun ei tiedä, 
että ketkä kääntyy Postin puoleen ja palvelua käyttää, missä ja milloin.” 

T: ”No näin… Tietenkin se on, jos on käteisasiakas, niin sillä ei ole nimeä ja osoitetta, jolle 
me voitais lähettää, kun me ei tiedetä, milloin se käyttää. Silloinhan ohjeistus tapahtuu 
myymälässä. Mutta tässä tapauksessa kun painetaan, niin kuin Riihimäellä, tai Suomen 
Lehtipainossa on painettu, tai jos on painettu jossakin muualla, niin painotalo on Itellan 
asiakas. Ja se saa kyllä kaiken ohjeistuksen. Sitä kautta välillisesti ne Itellan käytännöt on 
sen painotalon niinku tiedossa. Ja sillä varmistetaan aika paljon monia asiakkaita. Ne 
painotalot ja postitustalot tietää sen, koska heille menee, kaikki paino- ja postitustalot – 
vois sanoa - pääsääntöisesti on nyt meidän asiakkaita, jotka lähettää enenevissä määrin. 
Mutta käteisasiakkuus siinä mielessä, kun hän tulee käteisellä, niin se neuvonta ja opastus 
tapahtuu siinä myymälässä. Mutta tämähän oli hyvin erikoinen tapaus, että se 



käteisasiakkuus, se maksaminen, tapahtui aika monena vuonna sillai, että se tapahtui 
myymälässä, ja sitten se Riihimäen kirjapaino hoiti sit sen painamisen.  

Käräjätuomari: ”Ai, no tää selkeytti kyllä sitä, mitä tarkoititte – sain vastauksen 
kysymykseeni. Onko herännyt uusia kysymyksiä? Yksi täydentävä kysymys.” 

SAA: ”Onko tuossa nyt merkitystä tuolla, ku tuossa on tuo Savenmaan nimi tuossa 
kimppulapussa – Savenmaan nimi ja osoitetiedot ja puhelinnumero tuossa kimppulapussa, 
niin onko tuolla merkitystä siihen teidän palveluun?” 

T: ”Ei… Siis mehän sillä lailla, siinä voi olla kenen tahansa nimi, mutta niitä kimppulappuja 
käsitellään kuitenkin ihan samalla lailla, oli siinä kenen nimi tahansa.” 

SAA: ”Muuttaako tuo sitä käteisasiakassuhdetta tuo kimppulapussa tuommonen, että siinä  
on nimi ja osoite?” 

T: ”Ei, koska jakeluhan toimii tämän mukaan, eli se on heille työohje, niinku tavallaan 
tämän verran tulee, ja pitää tietää, että tässä kollissa on 300, ja sitten se on menossa 
tuonne, jakeluhan vain kiinnittää huomiota, mitä tässä lukee. Ja jos se ei sitten tätä 
postinumeroa vastaa, siellä ei olekaan noin paljoa talouksia tai on liikaa, niin jaetaan sen 
mukaan mitä siinä lapussa on ollu. Tämä on niinku jakelun työohje.” 

  


