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Todistajana kuultuna Ari Hilli on kertonut toimineensa kanteessa 

tarkoitettuna aikana myyntineuvottelijana vastaajan yritysmyynnissä. 

Todistaja oli siirtynyt pois vastaajan palveluksesta kesällä 2005. 

Todistaja oli arviolta aikavälillä 1999 - 2003 ollut Savenmaa Ky:n 

yhteyshenkilö.  

IAA: ”Mitä tietoja te annoitte Savenmaa Ky:lle mainospostin 

lähettämistä varten?” 

T: ”Kyllähän Savenmaa isoja määriä lähetti mainospostia, ja nämä 

talousmäärät, ja kimppulappujen täyttämiset ne olivat siinä isona.” 

IAA: ”Milloin te noita tietoja annoitte?” 

T: ”No kyllä se oli jatkuvaa kanssakäymistä totta kai - talousmäärät 

muuttuu ja siellä kumminkin tuli asiakkaalta aina reklamaatioitakin, että 

ei ole jaettu oikeana päivänä tai ei ole oikeita määriä. Se oli sellaista - 

välillä kiivaastikin keskusteltiin ja välillä asiallisemmin.” 

IAA: ”Muistatteko kuinka monet postiinjättölistoja te olette toimittaneet 

- ja milloin?” 

T: ”No joo, kyllä se, silloin kun minä olen Savenmaan kanssa alkanut 

työskentelemään, niin totta kai heillä oli jo silloin annettu 

talousmääräluettelo, ja ne päivitty sitten aika ajoin.” 

IAA: ”Muistatteko te kuinka usein niitä päivitettiin? Ja kuinka usein te 

toimititte päivitykset?” 

T: ”Kyllä se aina mahdollisimman nopeasti kun se päivitys tuli, että 

sehän siihen maailman aikaan, kun ei ole sähköiset menetelmät niin 

pitkällä kuin tänä päivänä on, niin toimitettiin paperilla.” 

IAA: ”Muistatteko te, onko teillä mitään mielikuvaa, kuinka useasti niitä 

päivityksiä tuli?” 

T: ”No - mielestäni se joku kerran vuodessa on aika lähellä totuutta.” 

  IAA: ”Mitä ohjeita te annoitte Savenmaa Ky:lle näiden 

postiinjättölistojen käytössä?” 

T: ”Siellähän on merkitty taloudet, ja sitten siellä on merkitty yritysten 

määrät ja tälleen, ja Savenmaa lähetti mainospostia talouksille, ja heillä 

autot kulki tuolla maakunnissa, ja ne halus sen, että se on päivää tai 

kahta ennen se mainos siellä. Totta kai siinä sitten yhdessä sovittiin se, 

että mihin aikaan he jättävät postin haltuun mainokset, että ne ehtivät 

perille, ja totta kai nämä kimppulaput on siellä sitten yhtenä osana.” 

IAA: ”Mites sitten noista postiinjättölistoista, annoitteko te mitään 

ohjeita siinä yhteydessä kun toimititte uuden version sinne?” 

T: ”No ei, totta kai se meidän niin kuin työnantajan puolelta tullut se - 

uusina talousmääriä - siellä päivittyy kumminkin, jonnekin rakennetaan 

ja kun postinumerot muuttuu, ja jossakin rakennetaan ja jossakin lähtee 

ihmisiä poissa ja sitä kautta ne päivittyy ne tiedot, ja totta kai se meidän 

oletus olisi, että se ensimmäinen, tai siis viimeisin tietenkin, että sitä 

käytetään.” 

IAA: ”Mitä te tiedätte siitä, millä tavalla Savenmaa on noudattanut näitä 
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ohjeita?” 

T: ”No kyllä meillä kovia keskusteluja siitä oli, että Savenmaa oli välillä 

sitä mieltä, että ne meidän listat on väärässä. He käytti vähän omaakin 

kirjanpitoa, koska he kokivat, että jossakin talousmäärät ei ole noussut 

niin paljon kuin mitä me ollaan ilmotettu - ja sitä kautta käyttäneet 

vanhoja tietoja tai sitte on tämmösiäkin tapauksia on, että joko 

Savenmaa on ollut suoraan tai jakelupäälliköt eri puolilta Suomea on 

ilmottaneet heille, että nyt tänne on tullut liikaa postia tai liian vähän 

postia, ja sitä kautta pitäneet vähän niin kuin omaa kirjaa.” 

IAA: ”Tiedättekö te, kuinka usein sitä on tapahtunut, että nämä 

jakelupäälliköt ovat ilmoittaneet Savenmaalle?” 

T: ”No ei mulla semmoista tietoa ole.” 

IAA: ”Mutta ilmeisesti tällaista on tapahtunut?” 

T: ”Kyllä, kyllä näin on.” 

IAA: ”Missä muodossa te toimititte Savenmaalle nuo listat?” 

T: ”No joo, niin kuin sanoin, ne oli silloin alkuun paperissa, ja sitten ne 

alkoi olemaan - mikähän se on se - levykkeellä. Levykkeellä se tuli 

alkuun, ja sitten loppuvaiheessa ne alkoi olemaan sitten jo, muistaakseni 

alkoi olemaan jo sitten sähköisessä muodossa, että ne jollakin tavalla 

netin kautta pystyi sitten löytämään.” 

IAA: ”Muistatteko te, milloinka se tapahtui, että näitä ruvettiin 

toimittamaan myöskin levykkeellä?” 

T: ”En.” 

IAA: ”Millä tavalla Savenmaa teidän tietojenne mukaan hyödynsi näitä 

sähköisessä muodossa olleita listoja?” 

T: ”No, sellainen mielikuva mulla on, että aika myöhään - että aika 

pitkään noin suuria mainospostimääriä täyttivät kimppulapuissa käsin, 

käsin täyttivät kimppulappuja.” 

IAA: ”Mitä neuvoja te olette antaneet Savenmaalle, että millä tavalla 

käytännössä niin kutsutut sivukylät - tarkoittaa just tällaisia 

alapostinumeroita - niin millä tavalla ne on pitänyt merkitä 

kimppulappuihin? Mitä ohjeita annoitte?” 

T: ”No kyllä, siellähän on, se postin jakeluhan tapahtuu sillä lailla, että 

siellä on yksi jakelupiste, missä on kymmeniä postinjakajia - esimerkiksi 

- voi olla enemmän tai vähemmän, ja siihen pisteeseen tulee ne 

lähetykset, ja siitä sitten eri postinjakajilla on eri postinumeroita ja 

tavallaan myös, että semmoset hyvin pienet määrät - Savenmaan mainos 

oli siihen aikaan aika ohkanen, elikkä joku kymmenen, 

kahdenkymmenenkin kappaleen määrä oli aika pieni - pieni 

kimputettavaksi, niin kyllä ne niin kuin sitten on pyydetty, että - tai 

todettu, että ne kannattaa, niin kuin ne Postin kimputusohjeessa silloin 

oli, että niitä voidaan yhdistää isompaan, mutta siellä pitää olla myös 

tieto molemmista, sekä jakelupostinumero - tai se pääjakelupostinumero 

- ja sitten se sivukylä, jos tässä nyt sillä termillä voi, eri postinumero.” 
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IAA: ”Eli ymmärsinkö oikein, että siinä pitää olla 

jakelupostitoimipaikan postinumero plus sen lisäksi siihen pitää merkitä 

tämä sivukylän postinumero siihen kimppulappuun?” 

T: ”No joo, kyllä.” 

IAA: ”Miten te tiedätte, millä tavalla Savenmaa on noudattanut näitä 

ohjeistusta?” 

T: ”No, en mä, sillä lailla pysty faktana, koska niillä niin kuin sanoin - 

käsin on täytetty näitä, niin sinne ei ole mihinkään jäänyt semmosta, niin 

kuin vastaavia, vastaavankokoisilla, jotka on lähtenyt vastaavaan 

määrään mainoksia, niillä näkyy sitten joku logi omassa tietokoneessaan, 

että miten oli täyttänyt ja minkälaisia määriä ja tämmöisiä näin… Että 

sillä lailla niitä oli aika hankala kontrolloida…” 

IAA: ”Eli te ette pystyneet tarkastamaan niitä?” 

T: ”No ei, en henkilökohtaisesti.” 

SAA: ”Te olitte myyntineuvottelijana vuoteen, kesään 2005 - niinkö?” 

T: ”No joo, Postilla olen ollut silloin.” 

SAA: ”Loppuiko teillä sen jälkeen Postilla työ? Oletteko sen jälkeen 

ollut Postilla?” 

T: ”En ole ollut.” 

SAA: ”Tiedättekö sen jälkeisistä tapahtumista mistään Postin ja 

Savenmaan tapahtumista kesän 2005 jälkeen? Oletteko olleet millään 

lailla tekemisissä?” 

T: ”En.” 

SAA: ”Milloin te ryhdyitte tekemään näitä niin sanottuja yhteistyötä 

Savenmaa kanssa, tulitte vissiin…? 

T: ”Luulen, että varmaan se, niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin 

1999–2003, että siihen asti, 2003 asti, tai voi olla se päivä olla joku 

muukin, mutta se on siihen asti, kun Savenmaa siirsi kirjapainon Etelä-

Suomeen. Elikkä sillä lailla se heidän jakelunsiirto niin kuin kirjapainon 

maksettavaksi, ja sitä kautta se minun vastuullisuus niin kuin näistä 

jakeluista jäi pois.” 

SAA: ”Miten sitten teillä oli ennen 2004:ää, minä nyt tälleen kysyn, 

ennen 2004:ää te muutitte jollain tavalla tätä kimppulappukäytäntöä, 

oliko näin?” 

T: ”Ei, kyllä se on ollut aina...” 

SAA: ”Aina samanlainen?” 

T: ”Niin... Kyllä se mun mielestä…” 

SAA: ”Onko ollut sellainen käytäntö, että ollaan joskus kimppulaputettu 

sivukylät erikseen?” 

T: ”No, siis Savenmaa teki näin.” 

SAA: ”Onko se muutettu sitten erikseen, erilaiseksi se käytäntö?” 
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T: ”Ei siinä muistin mukaan tällä lailla tehty, siinä kävi niin, kun 

Savenmaa täytti käsin, se oli hurja urakka tehdä se käsin. Ja totta kai siitä 

sitten sitä keskustelua käytiin, että siinä kävi, että ne sivukylät vähän niin 

kuin hukku silloin välillä ja tämmösiä näin. Ja siinä vaiheessa sitten 

käytiin, että no, vois yhdistääkin isommiksi yksiköiksi, ja sitä kautta ne 

menee varmemmin perillä.” 

SAA: ”Eli jakelutoimipaikat, tarkoittaako se yksi isompi yksikkö sitä?” 

T: ”Joo, siis niin kuin sanoin äsken, jakelutoimipaikka, mun terminologia 

on kahdeksan vuoden takaa, että nyt välttämättä osaa sitä kertoa, mutta 

siis niin se menee, mistä ne jakelijat lähtevät.” 

SAA: ”Katotaan se sitten vielä, että se selviää… Oliko siis Savenmaalla, 

kenen kanssa te puhuitte näistä asioista - oliko se Hannu Pihlajamaan 

kanssa vai tämän Samuli Pihlajamaan kanssa vai kuka se oli?” 

T: ”Kyllä me Hannun kanssa käytiin.” 

SAA: ”Kävittekö te Samuli Pihlajamaan kanssa erikseen tätä systeemiä 

läpi - tätä kimputus, kimppulappusysteemiä, ohjeistusta?” 

T: ”No, siis, jonkun kerran on Samuli ollut meidän kanssa palavereissa, 

sellainen mielikuva minulla on, mutta pääsääntöisesti Hannun kanssa.” 

SAA: ”Kävittekö Samulin kanssa kahdestaan läpi - muistatteko 

sellaisia?” 

T: ”No, en muista.” 

SAA: ”Et muista, oletteko käyneet, vai muistatteko - mitä se tarkoittaa? - 

No, käydään se kohta…” 

T: ”En muista sitä, että oltais käyty.” 

SAA: ”Nyt mennään tähän sähkölistojen hyödyntämiseen. Te äsken 

sanoitte, että sähköisiä listoja Savenmaa hyödynsi aika myöhään, eikö 

vain? Mitä se niin kuin tarkoittaa?” 

T: ”Minä tarkoitan sillä, että talousmäärät tulivat sähköisessä muodossa, 

niin vastaavat yritykset, jotka jako mainoksia, ne pystyivät tekemään 

kimppulaput tulostamalla ne postinumerot ja talousmäärät 

kimppulappuun. Savenmaa teki sit aika pitkään käsin.” 

SAA: ”Milloin Savenmaa siirtyi tähän sähköiseen sitten teidän 

mielestä?” 

T: ”No, en näe, ei mulla kyllä sellaista mielikuvaa ole, että pystyisin 

eksaktia päivää sanomaan, että milloin se on.” 

SAA: ”2005 olette jäänyt pois, niin oliko se paljon ennen sitä?” 

T: ”No joo, siis, me ollaan Hannun kanssa ei olla käyty näitä 

kimppulappuasioita enää siis 2003 tai… Sanokaa mulle se päivä, milloin 

se talous tai tuote menny sinne kirjapainolle, Etelä-Suomessa 

kirjapainoon siirtynyt painettavaksi ne mainokset ja jakelut, niin sitä 

ennen ollaan toimittu yhdessä.” 

SAA: ”Elikkä te ette muista, milloinka sitä sähköistä on otettu 

käyttöön… Tiedättekö te, mikä se sähköinen on, millä lailla ne on 
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Savenmaa hyödyntänyt tätä sähköistä?” 

T: ”No siis, me annettiin ne tiedot disketillä siihen aikaan, ja omalle 

tietokoneelle ne on mahdollisuus pystynyt siirtää sieltä ja tehdä 

ohjelmisto esimerkiksi Excelillä, ja sitä kautta tulostaa sitten.” 

SAA: ”Tiedättekö te, käyttikö Savenmaa 2004 loppuvuodesta tällaista 

teidän diskettitiedostoa hyödyksi?” 

T: ”Mä luulen, että ainakin kokeili.” 

SAA: ”Kuka Savenmaalla käytti, kenen kanssa te olitte yhteydessä 

muistatteko?” 

T: ”Mun mielestä, onko se Samuli nyt sitten se nuorin poika, joka siinä 

on ollut.” 

SAA: ”Olivatko ne teidän tietoja, mitkä menivät Samulille 2004 lopussa, 

ja mitä Samuli käytti siinä disketissä teidän käsitysten mukaan?” 

T: ”Ne oli siis Postin talousmääräluettelo - ihan samat tiedot, mitkä 

olivat paperisena versiona aikaisemmin.” 

SAA: ”Tuliko se silloin sitten Savenmaalle sellaiset tietokonelistat - 

kohta käydään läpi - sellainen tietokonelistalle, taikka tuli se 

kimppulappu tietokoneelle silloin Teidän käsityksen mukaan?” 

T: ”No mun mielestä alkoi.” 

SAA: ”Katotaan se kohta sitten vielä… Onko teillä sovittu sitten sellaista 

käytäntöä, että Samuli Pihlajamaan kanssa, missä niin kuin käytännössä 

tästä kimppulaputuksesta… Oletko sinä henkilökohtaisesti sopinut hänen 

kanssaan millä tavalla kimppulappu täytetään, tai annetaanko se sinulle 

tietoon, tai lähetetäänkö se sinulle postitse? Onko mitään tällaisia 

sopimuksia tehty?” 

T: ”No ei siinä - en minä muista sellaista.” 

SAA: ”Samuli Pihlajamaa sanoi näin, että hän olisi lähettänyt 

sähköpostilla teille tällaisia listoja.” 

T: ”Siis sehän on ihan normaalia kanssakäymistä.” 

SAA: ”Aha.” 

T: ”Se on niinkö, minä en pysty nyt sanomaan, että onko se Hannu 

lähettänyt sen vai Samuli.”  

SAA: ”Mutta onko teille tullut Savenmaalta, onko sen jompikumpi 

lähettänyt?  Onko sieltä tullut aina nämä listat teille?” 

SAA: ”Aikaa kuluu… Muistilla on omat rajansa… Annan tästä 

muutaman, todiste K25, muistatteko te, että olisitte Samuli Pihlajamaalta 

saanut tämän näköisiä viestejä? Hän kertoi, että kerran viikossa 

lähetti…” 

Tässä välissä taustalta kuuluu jotain ääntä, josta ei kuitenkaan saa selvää. 

Todistaja vastaa siihen myöntävästi. 

SAA: ”Näitä on täällä iso nivaska. Mutta esimerkkinä…” 

T: ”No joo, kyllä nämä ihan sillä lailla… Mun mielestä nämä on tullut 
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siinä vaiheessa enemmänkin, kun kirjapaino oli niin kuin se maksava 

asiakas. Meillä oli sinne - kirjapainolle oli Postilla oma yhteyshenkilö. 

Mutta kyllä nämä tiedot niin kuin on sellaisia, mitä on tullut.” 

SAA: ”Mikä teillä oli, kun Samuli Pihlajamaa täällä kertoi, että Hilli 

pyysi näitä tietoja?” 

T: ”Elikkä se mun intressi tässä oli se, ihan vaan myynnillinen..” 

SAA: ”Eli…?” 

T: ”Myynnillinen tieto, että Savenmaa oli käteisasiakas, ja paljon tehtiin 

yhteistyötä ja sitten esimies oli vähän sillä lailla, että kun sitä ei meidän 

myyntibudjettiin tullut näkymään - näkymään tulomarkkoja… Muuta mä 

hänelle kerroin, että se on iso asiakas meille, että - halusin niin kuin 

näyttää vaan, että kyllä sieltä vaan niin kuin kirjettä tulee. Ja 

mainostulot, se on ihan täysin myynnillinen se minun…” 

SAA: ”Oliko näillä sitten kun te saitte tällaisia, oliko niillä mitään 

yhtymäkohtaa siihen kentällä tapahtuvaan jakeluun?” 

T: ”Ei.” 

SAA: ”Ja teiltä ei mennyt sinne jakeluun näiden perusteella mitään 

tietoja?” 

T: ”No joo siis, hetkinen joo, kyllä sinne sillä lailla, kyllä mä oon varma, 

että mä laitoin ehkä silläkin lailla eteenpäin, että siellä on ollut tuo - joo - 

mä nyt mietin sitä termiä, mitä Postissa käytetäänkään, tämmöinen 

ohjausryhmä. Elikkä lähinnä saatiin se tieto etukäteen näille 

postinumeroille, että tämmöisiä on tulossa - ja pystyttiin, ihan puhtaasti 

logistiikkaa sillä lailla, että saadaan mainokset varmasti ajoissa 

perille…” 

T: ”Tuota, näkyykö tässä se päivän jakelu, joo, kyllä, kyllä, että, että 

lähinnä mää olin joo, mää nyt muistan paremminkin tässä, kun tuota 

noin niin, niin niin, niin niin, varmasti se tuli kerta viikkoonkin tuli tämä 

tieto meille, ja mää lähetin sen sitten taas niinku ohjausryhmällekin sen 

tiedon.” 

SAA: ”Kerran viikossa - Samuli kertoi täällä.” 

T: ”Voi se olla joo, kyllä kyllä. Kyllä se on tuota noin, kyllä se, siis totta 

se voi olla joku viikko, mutta siis heidän, siinä vaiheessa kun heiltä lähti 

näitä näin on tullut. Ja totta kai se on sillä lailla hyödyntänyt sitten meitä, 

että ollaan pystytty antamaan se ennakkotieto sinne jakelulle, että he 

pystyi sitten taas suunnittelemaan omia töitään, koska siellähän tulee 

muitakin mainoksia. Ja tää (tässä kohtaa SAA puhuu päälle parin sanan 

verran) määräpäiväjakelu oli…” 

SAA: ”Mites tämä jakelun ohjausryhmä toimii?” 

T: ”Se toimii, siis se oli niin kuin, nyt täytyy tuota noin pikkasen, ei ole 

ihan varmaa tietoa, mutta mun mielestä se toimi niin kuin sillä lailla, 

missä on - Helsingissä oli tietenkin pääpostikeskuksessa oli se 

pääpaikka, ja alueellisesti sitten oli näissä, missä on Postin tämmöisiä 

jakelukeskuksia, elikkä Oulu ja Seinäjoki, Kuopio ainakin siihen aik… 

No, en tiedä ehkä Kuopiostakaan, mutta Turku, Helsinki, Tampere, ja 
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siihen etukäteisinformaatioon näitä tuli.” 

SAA: ”Onko teillä tietoa, jos ette muista tai jos ei tietoa ole, niin sanokaa 

vaan, että ei ole, ei meitä miellyttääkseen tarvi muistaa mitään, mutta 

mikä teidän käsitys, että jos mennään - sanotaan lainausmerkeissä - 

ruohonjuuritasolle, me ollaan täällä nyt puhuttu tässä meidän välisessä 

keskustelussa - annettu näille postitoimipaikoille, josta nämä jakelijat 

lähtee, niin ollaan kutsuttu niitä tässä meidän kielenkäytössämme 

jakelutoimipaikoiksi. Onko teillä tietoa - tai aavistusta - siitä, että ovatko 

nämä tiedot välittyneet sinne ruohonjuuritason jakelutoimipaikoille, 

mistä nämä sitten lähtee nämä jakeluryhmät fyysistesti jakaan niitä, vai 

onko se jäänyt mahdollisesti sitten sinne ohjausryhmän tietoon, että he 

siellä vaan sitten…” 

T: ”Ei, kyllä se ohjausryhmän tarkoitus oli, että ne jakaa sitä 

ruohonjuuritasolle asti sitä tietoa, elikkä, jos nyt otetaan vaikka tällainen 

esimerkki Kittilä, postinumero 99100, kyllä sinne on pyritty saamaan se 

tieto, että nyt on lokakuun 29. päivä tulossa. Tämä on tullut varmaan, 

vaikka jos se on ollut vaikka tiistaina se jakelu, se on Samulilta mulle 

tullut edellisen viikon tiistaina se tieto, niin se on varmaan sitten 

loppuviikosta ollut sähköpostilla heillä.” 

SAA: ”Tiedättekö sitä, onko se nimenomaan mennyt siinä muodossa, 

että nuo asiakirjat on sellaisenaan, sähköpostitse tai muulla tavalla 

lähetetty heille, vai onko se heidän osaltaan vaan sitten tietoa, että 

tällaisia kappalemääriä on tulossa tuona ja tuona päivänä?” 

T: ”No tuota, mielestäni se on ollut kopio ja lähetä eteenpäin, että tämä 

lista on tullut kaikille… En ole kyllä sataprosenttisen varma siitä, että 

onko…” 

SAA: ”Onko se jaettu sellaisenaan?” 

T: ”Niin… Mutta…” 

SAA: ”No tässä meillä on - sitä varten nämä kysymykset - meillä on 

riitakysymyksenä se, sanotaan nyt mikäkö sen on, riitakysymksenä se, 

että Savenmaan taholta on täytetty kimppulappu sillä lailla, että siellä ei 

ole kuin yksi postinumero. Sanotaan vaikka, että Kauhava 1100. Ja nyt 

on käynyt niin, että silloin kun tällaisilla lähettää, jos Kauhava 1100:lla 

on näitä alapostinumeroita vaikkapa kymmenen, on tapahtunut niin, että 

niille alapostinumeroille ei ole jaettu, kun siellä kimppulapussa on ollut 

vain tämä yksi Kauhava 1100. Ja tämä minun kysymykseni oli teille sitä 

silmälläpitäen, että jos nuo listat ovat menneet sinne Kauhava 1100:lle 

tiedoksi, niin noistahan näkyy kyllä, että siellä on alapostinumerot, joille 

pitää jakaa. Mutta jos tuo lappu tuossa muodossa ei ole sinne mennyt, 

niin silloin se tieto on ollut ilmeisesti vain pääteltävissä.” 

T: ”Jos mä nyt oikein muistan, niin siinä kimppulapussakin lukee aina 

sitten se kokonaismäärä. Mutta en minä nyt sitä jaksa muistaa… Jos 

jakeluun menee esimerkiksi 1000, niin kyllä se… Jos puhutaan vaikka 

Etelä-Haagasta, siinä on 2 postinumeroa, aikanaan kun ne ovat olleet 

pienempiä yksiköitä, niin kyllä se jakelupäällikkö tiesi, että Etelä-

Haagassa on 2500 taloutta. Nämä luvut ovat nyt ihan mistä vaan, haluan 

vain kertoa esimerkkinä. Jos sinne on tullut se kimppulappu, jossa 
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kerrotaan, se jakelutoimipaikka sijaitsi 00300:ssa, ja siinä oli sitten 

’00320’ jakelu myös. Näissä kahdessa postinumerossa oli se 2500 

taloutta. Jos siellä kimppulapussa on lukenut se 2500 kappaletta, ja siellä 

on ollut se 00300, niin kyllä se sitten jaettiin molempiin.” 

SAA: ”Eli siitä lukumäärästä on tiedetty…” 

T: ”Niin, kyllä siitä se - sellainen talonpoikasjärkikin varmaan on 

käytössä siinä…” 

IAA: ”Ymmärtääkseni tätä kutsutaan ennakkotietomenettelyksi tätä, 

mikä teilläkin oli asiakirja, tuo mikä toimitetaan, mikä sen merkitys 

loppujen lopuksi on? Kun viikkoa aikaisemmin - tai oliko se kaksi 

viikkoa aikaisemmin - toimitetaan, sai tiedon siitä, paljonko jakeluja on, 

mikä sen merkitys on ja miksi sellaista käytetään?” 

T: ”Kyllähän sillä pyritään sitä, saamaan se laatu tietysti, sehän se on 

päällimmäinen, saada se laatu kuntoon. Ja totta kai sitten semmoisina 

viikkoina esimerkiksi, jos mennään sinne ruohonjuuritasolle, niillä on 

erittäin tärkeää se tietää, niillä voi olla joku, siihen aikaan Pirkka 

esimerkiksi jaettiin joka talouteen, ja Postin jakajat sai jakaa sen, en nyt 

muista, joko kolmen tai viiden päivän aikana ja sitten kun joku olikin 

jättänyt perjantaille sen Pirkan, että oli 4 päivää esimerkiksi jakanut 

löysempiä päiviä, ja että hän perjantaina sitten jakaa loput, jos 

semmoiselle päivälle tulee vaikka Savenmaa sitten, niin pystyy tämä, 

Postin jakaja pystyy jakamaan näitä omia juttujaan ja niin kuin  

paremmin; jakaakin torstaina sen Pirkan ja - nämä nyt on vaan ihan 

niminä, pyrin sen selkeesti sanomaan - ja perjantaina sitten se 

Savenmaan jakelu.” 

SAA(?): ”Eli tällaista työsuunnittelua.” 

T: ”Työsuunnittelua, kyllä.” 

IAA: ”Oliko siinä muita funktioita tuolla ennakkotiedolla?” 

T: ”No joo, kyllähän siis logistiikassa siinähän on paljonkin funktioita, 

koska siellä kulkee isot rekat maakuntaan, niin pystytään niitäkin 

optimoimaan - kuin isoilla autoilla kuljetaan, tarvitaanko peräkärryjä tai 

muuta vastaavaa. Ja tietää, että tällaisia on tulossa sitten, että esimerkiksi 

kun ne Ylivieskasta lähtee ja ne menee jonnekin Länsi-Suomeen tai Itä-

Suomeen, niin menikö sitten Tampereen kautta vai jonkun kautta, niillä 

oli se tieto sitten kans.” 

IAA: ”Millä perusteella se jako sitten suoritettiin, kun siellä oli se 

kimppulappu, että menikö se tuon kimppulapun mukaan vai sitten tämän 

ennakkotiedon mukaan? Kumpi oli se peruste sille, miten se jaettiin?” 

T: ”Kyllä se kimppulappu on sitten niitä postinjakajia ohjaava tekijä, ja 

mitä paremmin siellä on se informaatio, sitä selkeemmin tän pystyy, 

siellähän on paljon muutakin kuin pelkät taloudet; siellä on pientalouksia 

pystyy jakamaan tai pelkkiä kerrostaloja tai tämmöisiä näin.” 

IAA: ”Onko sellainen sitten ollut mahdollista, että jos niitä syrjäkyliä, 

niin kuin tässä on sellaista nimitystä käytetty näistä 

alapostitoimipaikoista, jotka ovat sen tietyn alla, niin jos niitä ei 
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ollutkaan merkitty sinne, voiko siitä seurata se, että ne jää jakamatta?” 

T: ”No kyllä näin kävi.” 

IAA: ”Mistä tämä johtui?” 

T: ”No ei mulla siihen semmoista selkeää vastausta... Tietenkin se, että 

siellä ei ole sitä postinumeroa, se on sitten antanut, ja jos vaikka 

talousmäärät ovat olleet epämääräiset, että ne eivät ole sen 

jakelutoimipaikan mukaiset määrät, jos siellä on vaikka se 2500, ja sinne 

on tullutkin vaan 2000, ja on ollut yksi postinumero käytössä, niin sitten 

siellä on varmasti jäänyt ne 500 jakamatta.” 

IAA: ”Muistatteko te oletteko te noista antaneet mitään ohjeita 

Savenmaalle? Onko teillä muistikuvaa enää siitä?” 

T: ”No kyllä siis, nehän on kirjallisena ne jakelu-, siis kimputusohjeet 

olleet aina, ja sen mukaan niitä ohjeita on annettu. Sellainen juttuhan 

tässä on myös sitten, että Savenmaa jakaa tuonne pienille kylille, ja siellä 

toimii sitten meidän kilpailijoina toimi jakelufirmat, mikä hyvin monesti 

oli joku paikallinen lehti, ja se paikallinen lehti ei välttämättä jaettu ihan 

muuta kuin siihen keskustaan, tai niillä oli se jakelu, ja tietenkin 

Savenmaa käytti niitäkin, ja ehkä se siksi se keskustelu siitä, että heidän 

talousmäärä on tämä ja meidän talousmäärä on tämä, se ero tuli sieltäkin 

sitten.” 

IAA: ”Muistatteko te sen, annoitteko te ohjeita, noiden syrjäkylien, että 

pitikö ne merkitä sinne kimppulappuun? Ohjeistitteko te siitä 

Savenmaata?” 

T: ”No kyllä se, että kimppulapussa pitää näkyä kaikki postin - joo 

kyllä…” 

IAA: ”Sitten ihan vielä tuosta ennakkotietomenettelystä - niin kuin 

näitte, siinä oli niitä luetteloita, niin kuin sanoitte, esimerkinomaisia. 

Kun ilmeisesti tuollaista menettelyä käytti moni muukin asiakas, ovatko 

ne ennakkomenettelyn tiedot olleet sitovia, vai ovatko ne likimääräisiä, 

vai? Toteutuuko se aina tuolla tavalla? Vai mikä teidän tietonne siitä 

on?” 

T: ”Kyllähän se oletus on, että tällaisia määriä kulkee siellä, mutta eihän 

me sellaista tietoa, että tämä on lähinnä sitä, että tavaraa kulkee näin 

paljon niin kuin isoina määrinä. Ei siinä etukäteistietona ole mitään 

järkeä saada ihan postinumerotasolle.” 

SAA: ”Oliko teillä niistä ennakkotiedoista huomautettavaa 

Savenmaalle?” 

T: ”Ei, niin kuin sanoin, minulle oli se myynnillinen juttu, ja sitten se 

ennakkotietojuttu, kun mä nyt sain nämä… Nämähän tuli siinä meidän 

yhteydessä, siis silloin kun minä olen ollut heidän yhteyshenkilönsä siinä 

loppuvaiheessa.” 

SAA: ”Eli ette ole siitä Savenmaalle siis mitään ainakaan 

huomauttaneet?” 

T: ”No ei, siis tämähän näyttää ihan normaalilta, että ei tässä niin kuin 

sillä lailla ole, enhän minä koskaan nähnyt sitä käytäntöä, että mikä 
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määrä sieltä sitten lähti. En mä sillä lailla pysty mitään huomauttamaan, 

mielestäni tämä oli sillä lailla hyvää yhteistyötä molemmin puolin.” 

SAA: ”Näittekö te Savenmaan täyttämiä kimppulappuja vuoden 2004 

jälkeen?” 

T: ”No, sellaisia kimppulappuja jotakin jostakin tuli, mitä ne sanoi, että 

ei ole jaettu tai jotakin vastaavaa. Sellaisia Hannu näytti minulle.” 

SAA: ”Oliko teillä niissä kimppulapuista Savenmaalle jotakin 

huomautettavaa?” 

T: ”No, en mä nyt…” 

SAA: ”Huomautitteko?” 

T: ”Tuota, nehän on käsin täytetty, että ei siinä mitään, siihenhän minä 

pyrin, että ne saataisiin sähköiseen muotoon, että ne tulisi selkeämmiksi 

toimia ja se oli se... Se oli mielestäni A5-kokoinenkin jossakin 

alkuvaiheessa, ja tämmöisiä. 

SAA näyttää K6:tta todistajalle. 

SAA: ”Onko tällainen kimppulappu ollut teillä kädessä, onko tätä 

käytetty?” 

T: ”Joo, siis se keltainen oli muistaakseni sen väri, se oli se 

YkkösOsoitteettoman tai yhden päivän jakelun merkki. Kyllä tämä tutun 

näköinen on.” 

SAA: ”Onko se käsin tehty vai koneella?” 

T: ”Ei, kyllä tämä on koneella tehty.” 

SAA: ”Se on tehty…?” 

T: ”Ja niin kuin sanoinkin, että se on silloin 2004.” 

SAA: ”Silloin jo varmaankin koneella tehtiin? Kun koneella alettiin 

tekemään, oliko sen jälkeen enää käsintehtyjä?” 

T: ”Ei varmaan, ei minulla ole sellaista mielikuvaa. Tuskin. Eiköhän se 

koneella tehty, koska, mutta niin kuin sanoin, silloin alkuun.” 

SAA: ”No, esimerkiksi tässä lukee 69300 Toholampi, mitä se tarkoitta?” 

T: ”No en pysty, sehän periaatteessa, ’69’ tarkoittaa sitä, mihin se menee 

ensimmäisenä, tämmöiseen jakelukeskukseen.” 

SAA: ”Mihin tähän merkitään ne sivukylät?” 

T: ”Tänne, täällä lukee ’toimipaikka’.” 

SAA: ”’Yhteensä toimipaikkaan’ lukee siinä.” 

T: ”Eiku, anteeksi, täällä on… Minun mielestä sitä käytettiin sillä lailla, 

että se tuli tähän näin sen, tai jonnekin vastaavaan se tieto tuli.” 

SAA: ”Onko tämä mennyt sinne jakelutoimipaikkaan?” 

T: ”Se on mennyt sinne jakelutoimipaikkaan, joo kyllä.” 

SAA: ”Entä kun tässä on tämä 1470, minne se on jaettu silloin?” 
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T: ”Se on jaettu siihen tämän jakelutoimipaikan alle.” 

SAA: ”Mitä se sisäl… (loppu epäselvää)? 

T: ”En mä pysty sitä sanomaan, sitä tietoahan tässä ei näy.” 

SAA: ”Äsken varmaankin arvelitte, että se jaettiin kaikkiin näihin 

sivukyliin.” 

T: ”Niin, siis, jos tällä alueella on vaikka 1470 taloutta…” 

SAA: ”Niin sitten jaettiin sivukylät…?” 

T: ”Niin… Mutta kyllähän se, siis siitä uupuu ne, periaatteessahan se on 

vaan - yhdessäkin kimppulapussa…” 

SAA: ”Eli tuo 1470.” 

SAA: ”Kerroitte äsken IAA Siivolalle, että sivukyliä jäi jakamatta. 

Mihin se sellainen tieto perustui?” 

T: ”No, tuota, Hannu oli aktiivinen ja sitten osa jakelupäälliköistä oli 

aktiivisena, soitti, että nyt ei riitä kaikille tämä… Tämmöisiä tapauksia 

ne muun muassa…” 

SAA: ”Niin ne tuli teille jotakin muuta kautta ne - sivukylien 

jakamattomuus - Pihlajamaa tai joku jakelupäällikkö?” 

T: ”No se tuli pääsääntöisesti, Hannulta tuli minulle se tieto, että 

jakelupäälliköt oli Hannuun yhteydessä tai sitten Hannu ihmetteli, kun 

näitä kävi sitten välillä, kun se jakelu oli jostakin syystä, ei ollut 

tapahtunut laisinkaan.” 

SAA: ”Selvitittekö te, mistä se johtui?” 

T: ”No joo, totta kai, mutta sehän on monimutkainen tapahtumaketju 

sitten, että kun se vaihtuu autosta toiseen ja tällä lailla tai se ei ole 

välttämättä ehtinyt tullakaan sinne jakelutoimipisteeseen. Se oli ehkä se 

yleisin syy sitten.” 

SAA: ”Mistä se ei ollut ehtinyt tulla?” 

T: ”No - postikeskuksesta. Paikallisesta postikeskuksesta. Tai se oli 

jäänyt, että esimerkiksi joku Helsinkiinkin kautta kun meni - tää on nyt 

vaan esimerkki - että se on jäänyt sinne, että sitähän nyt käy jatkuvasti 

Postin prosessissa, että sataprosenttista jakeluahan siellä ei ole missään 

kirjeissä, pikapaketeissa eikä missään. Joku siellä on sitten kekannut, ja 

sitä kautta se ei ole sitten ehtinyt sinne maakunnan kuntaan, ja sitä kautta 

se jakelu on jäänyt jakamatta.” 

SAA: ”Olisiko ne sivukylät pitänyt jättää, jos ne jäävät jakamatta, olisiko 

ne pitänyt?” 

T: ”Nämä ovat kaksi aivan eri asiaa. Siis selkeästi, että sitä mainos - se ei 

ehtinyt sinne jakelupaikalle. Eli se on ihan eri juttu, ei siinä ole mitään 

tekemistä…” 

SAA: ”Eli ei ehtinyt jakelupaikalle… Oliko se Postista riippuvasta 

syystä?” 

T: ”No siis, kyllä se, molempia. Siis hyvin usein Postista riippuva syy. 
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Mutta totta kai sitten välillä aina tarkasteltiin, että joku, pitää lähtä 

aikaisemmin Postista liikkeelle - ja kyllä se mun mielestä, kun 

Ylivieskasta lähetettiin, kyllä se saatiinkin toimimaan - 

pääsääntöisesti…” 

IAA: ”Teille näytettiin tätä Toholampi 69300 -kimppulappua… Onko 

tämä pohja Postin, vai mistä tää pohja on tullut? Haluatteks te kattoa 

lähempää?” 

T: ”Kyllä se mun mielestä Postista on kopio. Kyllä se sitä aika lähellä 

on. En jaksa sitä muistaa, mutta kyllä tässä ne kaikki…” 

 


