
HUOM! Litteroinnissa olevat muutamat ”ei-kenenkään-kommentit” (kursivoitu) on lainattu 
sellaisenaan suoraan käräjäoikeuden päätöksestä. 

 

Todistajana kuultuna Arja Laitinen on muun ohella kertonut olleensa vuonna 2004 
postinkantajana Juvan postissa ja todistaja oli edelleen samassa paikassa. Todistaja oli 
jakanut myös Savenmaa Ky:n mainoksia, jotka jettiin työohjeiden mukaan päiväpostin 
yhteydessä kuten muutkin mainokset. 

 

SAA: ”Mitä kautta teille tuli ne Savenmaan lehdet jakoon?”  

T: ”Sitä en tiedä, ne tulivat samaa kautta kuin kaikki muutkin postit.” 

SAA: ”Onko teillä sellaista käsitystä, mikä on jakelu- ja mikä osoitetoimipaikka? Tiedättekö 
te mitä ne tarkoittavat? Mitä tarkoittaa jakelutoimipaikka?” 

T: ”Jakelutoimipaikka, se on Postin jakelutoimipaikka. Ei siinä mitään.” 

SAA: ”Onko teidän mielestä eroa sitten, jos puhutaan osoitetoimipaikasta?” 

T: ”Osoitetoimipaikka… En ole koskaan ajatellut asiaa.” 

SAA: ”Jos minä kysyisin sitten hänelle…” 

Tuomari: ”Tai kerrotaan hänelle ensin, kuinka me olemme ajatelleet asian. Eli 
jakelutoimipaikka olisi sellainen isompi kokonaisuus, ja sieltä jakelutoimipaikasta sitten 
jaetaan osoitetoimipaikkoihin näitä lähetyksiä. Tällaista kielenkäyttöä me olemme täällä 
käyttäneet, niin ymmärrätte jos tulee kysymyksiä. Tästä johtuen Kukkonen kysyi teiltä, 
mikä on teidän mielestänne jakelu- ja mikä osoitetoimipaikka. Me olemme näin käyttäneet 
tätä termiä.” 

SAA: ”Meillä on ollut sellainen terminologia täällä, sillä kysyin, että näen, tiedättekö te, 
miten siellä kentällä toimitaan, ja se on varmaan kaikille ihan hyvä tietää. 
Jakelutoimipaikka on esimerkiksi Juvalla se Juvan jakelutoimipaikka, ja siellä Juvan 
alueellakin on sivukyliä, joihin jaetaan. Ne ovat eri postinumeroilla.” 

T: ”On paljonkin Juvalla eri postinumeroita.” 

SAA: ”Pitkä litania, ne ovat sitten niitä osoitetoimipaikkoja meille. Mutta ei käytetä sitä…” 

T: ”Nyt minäkin niin kuin tajusin…” 

SAA: ”Nyt puhutaan siitä 2004:stä, jos jaksatte muistaa, nyt jos tuli, kun te olitte siellä 
Juvalla. Sinne tuli postia, vaikka Savenmaan postia. Miten se jaettiin se posti? Kuka sen 
otti, ja kuka sen päätti, miten se jaetaan?” 

T: ”Ne jaettiin muun postin yhteydessä.” 

SAA: ”Miten teille tuli ohjeet siitä jakelusta?” 

T: ”Ihan työohjeitten mukaan, kun ne on Postin jakelussa, niin ne jaetaan muun postin 
yhteydessä. Ei Postilla ole muuta mainosjakelua erikseen. Aivan sen päiväpostin 
yhteydessä jaettiin, niin kuin kaikki muutkin mainokset.” 

SAA: ”Meillä on sellainen tieto, että Juvallakin jaettiin sivukylät Juvan pääpostipaikasta. 
Kuka ne jakoi käytännössä?” 

T: ”Postinjakajat.” 

SAA: ”Ottiko siihen kukaan erityisemmin kantaa, että viedäänkö niitä mainoksia sinne 



sivukylille vai ei?” 

T: ”Sehän määräytyi sen lukumäärän mukaan, että kun siinä on se jakeluohje, 
kappalemäärä, paljonko niitä toimipaikkaan on.” 

SAA: ”Onko se jakeluohje nimeltään sellainen kuin ’kimppulappu’?” 

T: ”Kyllä.” 

SAA: ”Siitäkö te katsoitte, paljonko, ja sitten jaoitte?” 

T: ”Siitä, ja siinähän sitten lukee ne ohjeet: taloudet, tai sitten mikä on vastaanottajaryhmä. 
Sen mukaan niitä jaetaan.” 

SAA: ”Tiedättekö te mistä lukumäärät tulivat jakeluohjeeseen?” 

T: ”Sehän on se talouksien lukumäärä, mikä on, mutta se on eri taho, mikä länttää 
mainokselle tai millä nimellä sitä sanotaankaan.” 

SAA: ”Te ette tiedä, kuka siihen kimppulappuun laittoi sen numeron? Tiedättekö te, kuka 
ne laittoi ne numerot?” 

T: ”En tiedä.” 

SAA: ”Tiedättekö, laittoiko Posti vai asiakas, vai kuka ne laittoi?” 

T: ”Varmaan se, en tiedä, mikä eri taho sen… En tiedä.” 

Kantajan mainokset oli jaettu kappalemäärän mukaisesti, eikä todistaja tiennyt, mikä taho 
oli täyttänyt kimppulapun. 

SAA: ”Joo, ja ei tarvitsekaan tietää. Se vaan, että jos ei muista, se on kuitenkin jo vanha 
asia. Montako teillä oli siellä Juvan alueella postinjakajaa yhdelle jaolle jos ajatellaan?” 

T: ”Siis mille yhdelle ja…?” 

SAA: ”Jos piti posti jakaa, moneenko luukkuun se jaettiin, ja montako henkilöä sitä lähti 
jakamaan.” 

T: ”Postinjakoreittejä en muista paljonko niitä kaikkiaan oli 2004, kun niitä on sen jälkeen 
yhdistelty…” 

SAA: ”Osaatteko ollenkaan sanoa montako oli 2004 postinjakoreittejä suurin piirtein?” 

T: ”Varmaan 14-15, taajamassa 4, ja haja-asutusalueen reittejä…” 

Todistaja ei muistanut, montako jakoreittiä vuonna 2004 oli, mutta arveli niitä olleen ehkä 
14 - 15.  

SAA: ”Muistatteko te kokonaislukumäärää mitä Juvan alueelle jaettiin?” 

T: ”Se on 3700 talouksien kokomäärä, mitä Juvan alueelle on.” 

Koko Juvan alueen talousmäärä oli 3700.  

SAA: ”Päivitittekö te itse henkilökohtaisesti Postissa taikka jakajat niitä talouksien määriä?” 

Taloudet laskettiin reiteittäin ja jokainen postinkantaja vastasi omasta reitistään.  

SAA: ”Paljonko siinä teidän reitillä suunnilleen oli talouksia?” 

T: ”Ne kyllä vaihteli niin paljon… Että yhdellä voi olla 200, ja yhdellä 1000, että…” 

SAA: ”Kuka vastasi siitä jakelusta, oliko se ryhmän esimies vai ryhmävastaava? Sekö se 
vastasi koko jaosta? 



T: ”Jokainenhan vastaa oman työnsä, oman reittinsä.” 

SAA: ”Jos ajatellaan, että jokainen vastaa oman reittinsä, kuka vastasi kokonaisuutena 
siitä, että ne 3700 tulee jaettua? Millä lailla se meni?” 

 T: ”Eihän sitä mitenkään valvo kukaan, jokainen tekee työnsä omalta kohdaltaan, jakaa 
oman reittinsä, ja ei siinä ole mitään sen kummempaa.” 

SAA: ”Eli teillä ei ollut sellaista esimiestä, joka seurasi sitä, että jaot tuli jaettua?” 

T: ”No kyllähän tietysti esimies oli, mutta ei se niin kuin… Se on jokaisen omalla vastuulla, 
että miten jokainen jakaa reittinsä. Ei niitä sillä lailla tarkasteta. Tarkasti kyllä jaetaan ja 
tehdään, ihan oikeasti. Jokainen varmaan panee parastansa.”  

Erityisesti kukaan ei valvonut jakajia, vaan kukin teki oman työnsä. 

SAA: ”Kuinka ihan tuossa arkipäivän elämässä, sinne tullaan aamulla töihin, meneekö 
jokainen postinjakaja sinne, katsoo, mikä olisi hänen alueensa postia, ja mitä jakaa muuta, 
ja valitsee sieltä itselleen sen pinon, ja lähtee viemään?” 

T: ”Kyllä, kyllä, just näin.” 

SAA: ”Jos jakaa sitten vaikka reittiä 1. Ja te tiedätte, että reitillä 1 on 500 taloutta, ja jos on 
esim. Savenmaan mainosjakelu, ja te sieltä nipusta otatte suunnilleen 500 kappaleen 
nipun niitä mainoksia, ja siinä yhteydessä sitten jaatte.” 

T: ”Suunnilleen, nehän tulee nipuittain, että ei niissä mitään jakelureittinumeroita ole. Ne 
tulee vaan toimipaikkaan nipussa, ja jokainen ottaa sitten suunnilleen sen määrän mitä 
tietää tarvitsevansa, ja mikä jää, se sitten jää. Ainahan mainoksia tulee reilusti.” 

SAA: ”Ja sitten näitä, joita tulee reilusti, ja jää, miten niiden kanssa menetellään?” 

T: ”Ne hävitetään toimipaikassa. Elikkä roskistavaraa se on.” 

Todistajan havaintojen mukaan mainoksia tulee aina reilusti, ja se mikä jää yli laitetaan 
roskiin. 

IAA: ”Muistatteko tällaista asiaa vuodesta 2004, että kuinka usein vuoden aikana sattui, 
että noita Savenmaan lehtiä oli jakelussa? Montako kertaa vuodessa se jaettiin?” 

T: ”Miten se auto siellä Juvalla kävi… Oliko se kerta kuussa vai kaksi kertaa, en voi 
muistaa, miten usein se oli.” 

Savenmaa Ky:n mainoksia oli tullut jakoon ehkä kerran tai kaksi kuussa. 


