
Todistaja Jukka Niemi 

 

SAA: ”Tiedättekö mistä täällä on kysymys tässä oikeudenkäynnissä?” 

T: ”Kyllä, tiedän.” 

SAA: ”Oletteko te Savenmaalla töissä?” 

T: ”En ole vakituisesti, vaan olen ollut hänellä asiantuntijana. Tein hänelle 2 tietokoneohjelmaa 2000-luvun 

alkuvuosina, ja siitä alkoi tämä meidän yhteistoiminta. Ja liittyy tähän minun ATK-osaamiseen.” 

SAA: ”Mitä te olette niin kuin ATK-osaamista käyttäneet tässä asiassa? Millä lailla?” 

T: ”Ajanut erilaisia taulukkomuodossa olevia tiedostoja rinnakkain, ja vertaillut niitä sitten keskenään.” 

SAA: ”Mikä on se vertailuaineisto?” 

T: ”Vertailuaineistoja on monia, eli Postin eri tiedostot, ja sitten Posti verrattuna Tilastokeskukseen.” 

SAA: ”Mitä on ne Postin eri tiedostot? Mitä se pitää sisällään? Mistä ne on saatu? Missä ne on? Mitä ne 

on?” 

T: ”Savenmaalta saatuja levykkeitä tai CD-levyjä, tai internetistä saatuja, Postin sivuilla olevia tietoja. 

Lähinnä tässä on tuolla ajanjaksolla kysymys vuoden 2003 talousmäärätiedostosta, ja vuoden 2004 

talousmäärätiedostosta, jotka ovat Ari Hillin tekemiä ns. oranssi-levykkeet, eli korput oli nämä materiaalit. 

Sitten 2005 vuoden tiedosto on Mika Melan tekemä, se oli CD:llä. Ja sitten kaksi eri postiinjättöluetteloa 

vuoden 2000 ja 2004 paperiversiot. Ja sitten Itellan aTargetissa olevat aina senhetkiset tiedot.” 

SAA: ”Ihan tarkkaan ei nyt täällä käydä läpi niitä määriä sinänsä, vaan enemmänkin tätä teidän tutkimusta, 

ja mitä te olette havainneet niistä tiedostoista. Ja sitten tarkennetaan aina kysymyksiä, eli tällainen tieto 

vaan teille. Täällä on todistusaineistoa nämä teidän listat ja muut, niitä voidaan lyhyesti sitten sivuuta. 

Niissä on paljon lukemia, tarkistaa sitä kautta, mutta lähdetään, selvittämällä tätä asiaa, mitä tässä on 

tarkistettu ja mitä, ja miltä pohjalta, ja niin edespäin. Eli nyt teillä oli Savenmaalla olevia levyketietoja, mistä 

te tiedätte, että ne oli Ari Hillin tiedostoja?” 

T: ”Tiedostossa lukee, tiedoston tekijä ’HilliAr1’, ja myöskin levykkeiden päälle on kirjoitettu Ari Hilli.” 

SAA: ”Tiedättekö, miten ne on tullut sinne levykkeelle, kuka ne on lähettänyt?” 

T: ”Minun käsittääkseni Hilli on lähettänyt, Hilli on jättänyt ne Savenmaalle.” 

SAA: ”Oletteko te tarkistaneet sitä asiaa?” 

T: ”Minun on aika vaikea, minä en ole sillä hetkellä ollut Savenmaalla.” 

SAA: ”Eli milloin te olette Savenmaalle mennyt tekemään tätä tutkimusta?” 

T: ”2007 maaliskuussa.” 

SAA: ”Onko teillä tiedossa tämä kanneaika, eli mistä me nyt eniten puhutaan?” 

T: ”Kyllä on.” 

SAA: ”Eli 19.7.2004-17.10.2004 on se pääasia. Se on se lähtökohta, mihin me kiinnitetään huomiota. Mutta 

toki siellä jotakin muutakin väkisinkin tulee. Mutta minä nyt aloittaisin tämän kysymyksen sillä tavalla, että 

selvitittekö te näitä tiedostojen päivityksiä?” 



T: ”Sehän tulee tuolla selvitetyksi, että noilta kolmelta vuodelta, siis 2003, 2004, 2005, Savenmaalla on vain 

nämä kolme tiedostoa. Ei ole kaksi kertaa vuodessa tulevia tiedostoja.” 

SAA: ”Pitäisikö niitä olla kaksi kertaa, mihin se perustuu?” 

T: ”Sopimusten mukaan Itellan olisi pitänyt toimittaa päivitykset kaksi kertaa vuodessa.” 

SAA: ”Tiedättekö te, onko Itella tehnyt päivityksiä kaksi kertaa vuodessa?” 

T: ”Sitä minä en voi kyllä…” 

SAA: ”Oletteko te Itellan kotisivulta selvittänyt, onko siellä tehty päivityksiä?” 

T: ”Se havainto kyllä sitten on, että kun Itella moneen kertaan on sitä Savenmaalle tähdentänyt, että 

ottakaa sieltä aTargetista ne tiedot, niin olen sitten käynyt, ja havainnut sen, että ei niitä sielläkään 

päivitetä niin usein. Minulla on yli vuoden ajanjakso, jolloin niitä ei ole päivitetty. Eli toukokuun lopussa oli 

samat määrät, mitkä sitä edellisessä Savenmaalle vuotta aikaisemmin tulleessa levykkeessä. Ja satuin 

käymään siellä aTargetissa 19.5.2008, ja seuraavan kerran 6.6.2008, se oli kesäkuun puolella, siinä 

vaiheessa tehtiin sitten se päivitys.” 

SAA: ”Mutta pystyttekö te katsomaan jälkikäteen aTargetin päivityksiä vuodelta 2004?” 

T: ”aTargetissa ei milloinkaan kerrota sitä, mitä ajankohtaa nämä talousmäärät koskee. Milloin ne on tulleet 

voimaan, ja mihinkä asti ne on voimassa. Ne on aina senhetkisiä tietoja.” 

SAA: ”Onko sinne talletettu esim. mihinkään arkistoihin vuosittaisia…?” 

T: ”Sitten myöskin siellä on sellainen vaikeus, tiedot pitää hakea yksi kunta kerrallaan, ja siinä vaiheessa oli 

400 eri kuntaa, se on aika iso työ yksitellen hakea kuntakohtaiset tiedot, mutta senkin minä tein.” 

SAA: ”Ei paljoa puhuta siitä aTargetista, kun täällä on selvitetty, että sitä ei ole käytetty, eikä niistä määristä, 

mutta oliko niistä aTargetista, selvitittekö te niitä määriä?” 

T: ”Määrät heittelee yllättävän paljon. Välillä niitä roilataan ylös niitä määriä, ja sitten seuraavassa 

lasketaan alas.” 

SAA: ”Mihin se perustuu? Miksi, selvisikö se?” 

T: ”Ei, ei minulle selvinnyt. Silti ei ole oikein järkeenkäypää selitystä, että niin paljon talousmäärä yhtäkkiä 

vaihtuisi.” 

IAA: ”Tähän väliin minä kysyn, että saataisiinko sitä selville, milloin nämä on tehty, miten nämä kohdistuu 

tähän kanneaikaan?” 

SAA Kukkonen ja T Niemi kertaavat, että vuosina 2003, 2004 ja 2005. 

SAA: ”Nyt, mitä niistä vertailuista sitten selviää? Onko niissä jotain tähän asiaan liittyvää tärkeää selvitystä? 

Ei tarvitse niitä numeroita ruveta katsomaan, vaan ihan yleisellä tasolla.” 

T: ”Se, että ensinnäkin tiedostojen rakenne vaihtelee tavattomasti, ja se aiheuttaa sen hankaluuden, että 

joka kerta on tehtävä uusi tietokoneohjelma, joka hakee ne tiedot niistä. Koska ne on aina Excel-taulukon 

eri sarakkeissa. Ilmeisesti eri henkilöt tekevät, siellä ei ole yhtäläistä käytäntöä, että yksi taho tekisi, vaan 

siellä vähän itse kukin taho tekee niitä, ja ne rakenteen on erilaiset.” 

SAA: ”Onko tuo 2004 tiedosto millään lailla erilainen kuin 2003 tai 2005 noin ylipäätään?” 



T: ”2003, Derby3 -tiedostossa oli semmoinen ongelma, siellä on väärin syötettyjä 0-alkuisia postinumeroita 

341 kappaletta. Ja olettaisin että Posti, joka on luonut tämän Postin järjestelmän, olisi sitä osannut käyttää 

oikein. Mutta ne on numeroina sinne syötetty, eikä merkkijonona, ja se aiheutti sen ongelman, että 

tietokonehaku ei löydä niitä. Tämä on sitten myöhemmistä versioista poistunut, ja minä olen ollut tästä 

näihin Postin atk-ihmisiin yhteydessä, ja hekin ovat sitten, kun minä olen heille tämän virheen osoittanut, 

myöntäneet sen, että tässä on virhe. Ja minä esitin korjausehdotuksenkin heille, että heittomerkki sinne 

merkkijonon eteen poistaa tämän ongelman, ja he lupasivat korjata sen.” 

SAA: ”Olisiko sillä ollut mitään merkitystä Savenmaalle?” 

T: ”No on siitä se merkitys, että se tietokonehaku ei noin vain löytänyt sitä, ja minun piti käsin nämä 

korjata, että se löytäisi ne. Niin, ja 2003 ja 2004 levykkeissä ei ole sitä kimputusohjetta. Siellä on vain 

postinumero ja talousmäärä, mutta ei sitä, minkä jakelutoimipaikan kautta se osoitetoimipaikka jaetaan. 

Niitä ei siis voinut käyttää.” 

SAA: ”Entä 2005, oliko siellä kimputusohjetta?” 

T: ”2005 sisältää jo sen kimputusohjeen. 2005:ssä on sitten uutena ilmiönä, tuli se, että 

jakelukieltoluukkujen lukumäärä on huomioitu Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku ja Tampere –alueilla. Mutta 

miksi ei koko Suomessa?” 

SAA: ”Mitä se 2005 kimputusohje ylipäätään tarkoitti?” 

T: ”Se, että minkä jakelutoimipaikan kautta osoitetoimipaikat jaetaan.” 

SAA: ”Milloin se tuli voimaan sellainen?” 

T: ”Näissä tiedostoissa vuonna 2005. On se sitten niissä, mitkä Pihlajamaa on erikseen pyytänyt, nämä 

paperiversiot, niissähän ne sitten on. Päivämäärä puuttuu myöskin taulukoista, ei olisi ollut vaikea homma 

laittaa se päivämäärä sinne taulukon alkuun, että minä aikana tämä taulukko on voimassa. Päivämääriä 

löytyy sitten muista, esim. tämä ’Taloudet 5/2005’, antaa harhaanjohtavan kuvan, että se on toukokuulta 

2005, kuitenkin se tiedosto on luotu, tiedoston luontipäivämäärä on 28.12.2005, eli vuoden lopussa. Ja 

senhän on voinut ottaa käyttöön vasta 2006. Siinä on merkintä, Mika Mela on sen tiedoston luonut, ja 

tallentaja.”  

SAA: ”No, oletteko te verrannut näitä levyketietoja näihin Postin muihin, vaikka käsitietoihin?” 

T: ”Kyllä, ja siellä on sitten isoja eroja.” 

SAA: ”Hetkinen, eikö se käsitieto ole sama kuin levykkeeltä tulostettu tieto sitten?” 

T: ”Pitäisi olla, mutta jostain syystä ne eivät ole samat. Talousmäärät ovat aivan erilaiset siinä 

paperiversiossa.” 

SAA: ”Millä lailla erilaiset? Ovatko ne niin kuin…?” 

T: ”Siellä on isoja eroja.” 

SAA: ”Onko ne samaan aikaan voimassa olevia tiedostoja?” 

T: ”On.” 

SAA: ”Minkälaisia eroja siellä on?” 

T: ”Kuntakohtaisissa eroissa erityisesti Juva korostuu.” 

SAA: ”Mikä Juvassa on? Kertokaapa Juvasta.” 



T: ”Siellä on yhtäkkiä talousmäärä noussut aivan mahdottomasti.” 

SAA: ”No, mutta kerrotteko tarkemmin? Eli Juva ja vuosi?” 

T: ”Nimenomaan se 2004. Toimipaikka Juva 51900, siinä tiedostossa on talousmäärä 2429, ja Ari Hillin 

toimittamassa paperiversiossa 2900. Sitten koko Juvan kunnan osuus on siinä paperiversiossa 4015. Ero 

Tilastokeskuksen Juvaan verrattuna on 660, eli 19,7 %.” 

IAA: ”Anteeksi mikä se ero oli?” 

T: ”Tilastokeskukseen verrattuna, 660.” 

SAA: ”Kummassa on…?” 

T: ”Postilla enemmän.” 

SAA: ”Sanokaa se Tilastokeskuksen määrä.” 

T: ”3355. Se on Tilastokeskuksen luku vuoden 2004 lopussa.” 

SAA: ”Tämä on niin kuin esimerkkinä. Entä sitten?” 

T: ”Sitten seuraavassa versiossa, 2005, Mika Melan versiossa, jossa Juvan keskusta, se 51900 toimipaikka, 

2405.” 

SAA: ”Postin antama?” 

T: ”Joo, ja Juvan kunta yhteensä 3405.” 

SAA: ”Selvisikö se teille, tuossa on 610 kunnassa vuodessa pudonnut, selvisikö se, mistä se johtuu?” 

T: ”Se ei selviä, minkä takia siihen on sellainen luku tullut. Näitä on sitten muitakin.” 

SAA: ”Ei käydä niitä kaikkia läpi, mutta esimerkiksi?” 

T: ”Lammi ja Ypäjä ovat vastaavanlaisia.” 

SAA: ”Oliko niitä kuinka laajasti, kun katsoitte noita virheitä? Kuinka isolta alueelta ylipäätään katsoitte? 

Katsoitteko te esimerkiksi, ymmärrättekö mitä tarkoita, Suomen alueelta, jonkun reitin alueelta, 

Savenmaan jakamien reittien alueelta vai kuinka?” 

T: ”Nämä on katsottu koko Suomenkin alueelta. Myöskin sitten pelkästään tämän ajanjakson osalta.” 

SAA: ”Pystyttekö te sanomaan tämän ajanjakson osalta kaikkien reittien selvitykset, mitkä ovat teidän 

selvityksissä?” 

T: ”Joo, ilman muuta.” 

SAA: ”Ihan niin kuin tarkalleen.” 

T: ”Joo.” 

SAA: ”Ei puhuta niistä määristä nyt, mutta ne pystyy ne erot laskemaan.” 

T: ”Joo, koska nämä on käsin syötetty taulukkoon koko se aineisto, mitä Savenmaa on sillä aikavälillä 

jakanut.” 

SAA: ”Oletteko te itse tarkistanut sen?” 

T: ”Olen käynyt sitä myös läpi. Ja Arja Mäki on se, joka on käsin syöttänyt sen aineiston.” 



SAA: ”Mitä muita havaintoja te teitte tästä aineistoista, ei niitä määriä aleta käymään tässä sen enempää?” 

T: ”Tämä tiedostojen laatu heti alun perin minua ihmetytti, kun on näin isosta toimijasta kysymys, miten 

sen laatu on niin. Tuokin jo tuo tiedostojen nimeäminen. Yleensä jos yrityksellä on laatujärjestelmä, se 

edellyttää, että kaikki asiat hoidetaan laadukkaasti ja on ohjeet siitä, miten tiedostot nimetään ja siitäkin, 

miten ne tiedostot rakennetaan. Kaikki tiedostot ovat ulkonäöltään vähän erinäköisiä, ja antaa sellaisen 

epävarman kuvan. Siellä on tällaisia nimiä, ’Taloudet 2003/09’, ’Talous pientalot 09/2004’, ’Taloudet ja 

pientalot jakeluo.’, ’Postin taloudet, pientalot 2007 Savenmaa’, ’Lehtiyhtymä jak. toimipaikka tiedosto’, 

’Savenm…’.” 

SAA: ”Selvitittekö te kaikki rivit erikseen, mitä ne tarkoittavat?” 

T: ”Siis nämä on tiedostojen nimiä.” 

SAA: ”Oletteko te selvittäneet, mitä ne sisältävät ne tiedostot?” 

T: ”No kyllä se sitten sieltä tiedoston tiedoista selviää…” 

SAA: ”Mutta oliko nämä nyt…?” 

T: ”Näistä tiedostoistahan pystyy selvittämään ajankohtia ja tekijöitä ja…” 

SAA: ”Mutta oliko nämä niitä levyketietoja?” 

T: ”Oli, oli ’Taloudet 2003’.” 

SAA: ”Mutta oliko levyketietojen laatu huono siis?” 

T: ”Oli.” 

SAA: ”No entä sitten siellä netissä olevien tiedostojen laatu?” 

T: ”Niillä tiedoilla ei pysty kimputtamaan. Niillä aTargetin tiedoilla…” 

SAA: ”Eikö 2005 lukien pystynyt?” 

T: ”Oli, mutta en minä ole pystynyt 2005:tä tarkistamaan mistään enää, kun se aikahan on mennyt jo ohi.” 

SAA: ”Mutta ei pystynyt kimputtamaan, ja vielä kerran että miksi?” 

T: ”Siellä ei ole minkä jakelutoimipaikan kautta mikin osoitetoimipaikka jaetaan.” 

SAA: ”Ettei mene toistoksi, te vissiin sanoitte, että niissä osoitetoimipaikoissakin on eroja. Niinkö?” 

T: ”Minkä kesken?” 

SAA: ”Postin omien tietojen kesken. Oliko eroja? Osoitetoimipaikkojen määrissä eroja. Postin omien 

antamissa tiedostoissa.” 

T: ”On, joo. Tuota 2003:n tiedostossa sama osoitetoimipaikka esiintyy useita kertoja. Se tarkoittaa sitä, että 

sama osoitetoimipaikka jaetaan eri jakelutoimipaikkojen kautta, mikä on aika erikoista.  Siellä on 

esimerkiksi, minä haen täältä esimerkin. Postiinjättöluettelossa 2000 esiintyy osoitetoimipaikka 93999 

Kuusamo, että se osoitetoimipaikka jaetaan kolmea eri kautta: 93400 Taivalkosken kautta osa, 93600 

Kuusamo kautta osa ja 93825 Rukatunturin kautta osa, 93850 Käylän kautta osa 93920 Määttälänvaara 

kautta osa. Tämä on Kuusamo. Siinä on se ongelma, että kun tehdään tietokoneohjelma, se löytää sen 

ensimmäisen, mutta jättää muut huomoimatta.” 

SAA: ”Mitä se tarkoittaa? Kertokaa siitä selvityksestä, mitä selvititte?” 



T: ”Tuo ajanjakso ja seuraava postilta tullut tiedosto, se 2005 lopussa tullut tiedosto, 735:ssä jakeluerässä 

189 jakelutoimipaikkaa on muuttunut. Osoitetoimipaikka muuttunut jaettavaksi eri jakelutoimipaikan 

kautta. Ja ei suinkaan ole tapahtunut varmastikaan noin yks kaks, vaan pitemmän ajanjakson kuluessa. Ja 

siitä ei sitten ole tullut Savenmaalle mitään ilmoitusta, ennen kuin tämän 2005:n tiedostossa minä olen 

havainnut tämän muutoksen.” 

PJ: ”Siis nämä tiedostot, mitä te olette seurannut…Me tiedämme sen , että Savenmaa on saanut sellaisen 

paperiversion vuonna 2000 ja että Savenmaa on saanut seuraavaksi sellaisen paperiversion vuoden 2004 

loppupuolella. Nyt kun te kerrotte näistä luvuista. Oletteko te  verrannut niitä paperiversioita nyt johonkin 

muuhun?” 

T: ”Joo, tässä on verrattu todellista jakelua, joka on perustunut siihenpaperiversioon. Sitä on verrattu 

2005:n tiedostoon. Se on seuraava tieto, mikä on Savenmaalle sitten tullut käyttöön otettavaksi.” 

PJ: ”Siis elikkä tää vuonna 2004 toteutunut jakelu, niin sitä on sitten verrattu seuraavan kerran Savenmaan 

saamaan 2005…” 

T: ”Joo…jonka Savenmaa on ottanut käyttöön 2006 vuoden alkupuolella.” 

PJ:”Ja siinä on sitten nämä erot mistä kerroitte.” 

T: ”Joo siinä on nämä erot.” 

PJ: ”Selvä. Niin jatkakaa vaan.” 

SAA: ”Eli vielä tarkennan, että 2004 siis oli se ja sitten 2005 tuo Savenmaan saama ero. Onko siinä Postilla 

välillä joku päivitys semmonen, mistä Savenmaa ei ole saanut tietoa? Vai onko se kaksi peräkkäistä 

päivitystä?” 

T: ”No ne on kaksi peräkkäistä päivitystä nämä. Ei minulla ole tiedossa, että siinä olisi Savenmaalle tullut 

mitään päivityksiä. ” 

SAA: ”Mutta onko Postilla ollut päivityksiä, vaikka netissä, siinä välissä.” 

T: ”Ei sitä ole voinut näin jälkikäteen todeta.” 

SAA: ”Joo. Teidän aineistossa ei löydy viitteitä siitä?” 

T: ”Ei, ei. Koska ne ovat siellä aTargetissa aina senhetkisiä.” 

SAA: ”Sitten puheenjohtaja käydään lyhyesti läpi näitä kirjallisia todisteita. Ei kuitenkaan käydä läpi rivi 

riviltä, vaan yleisellä tasolla. Todisteeseen K20… Niin mikä se on Jukka Niemen koulutus?” 

T: ”Maatalous- ja metsätieteiden maisteri.” 

SAA: ”K20. Puheenjohtaja.” 

PJ: ”Joo.” 

SAA: ”Ja uusi K23. Se on tässä meidän yhteenvedossa merkittynä K20. Mikä tämä on eli tiedättekö te tästä 

paperista, mikä tämä on?” 

T: ”Tämä on justiin niiden kahden levykkeen vertailu ja vertailuajot ajettu sitten muutosprosentien 

mukaiseen suuruusjärjestykseen. Muutos 2003:sta 2004:ään. Siinä näkyy myös, mitä tuo 2005 on 

sisältänyt.” 



SAA: ”Jos katotaan tämä ekasivu esimerkiksi. Mitä tämä kertoo, vaikka tuo toiseksi laitimmainen, 

muutosprosentti 2003/2004, tuo toiseksi laitimmainen pystyrivi, niin mitä 1566 %, mitä tuo tarkoittaa?” 

T: ”Ruottalan talousmäärä on muuttunut 6 kappaleesta 100 kappaleeseen.” 

SAA: ”Miksi? Oottako te selvittänyt, miksi?” 

PJ: ”Nyt minä olen ilmeisesti kartalta ulkona.  Tuokaa se niin minä vertaan. Mikä kohta se oli? Pystyrivi. 

Minulta ei löydy. Prosentin mukaan. Ei, nyt löytyi” 

SAA: ”Mennään siihen Ruottalan esimerkkiin. Luetaan tämä rivi. Taloudet 2003 on 6.” 

T: ”Joo.” 

SAA: ”Taloudet 9/2004 100. Miksi? Tuliko sinne 94 taloa lisää? Selvitittäkö te?” 

T: ”No, ei varmaankaan ole tullut. En tiedä syytä, minkä takia on. Ja 2005 on sitten tiedostossa tuo 100.” 

SAA: ”Ja sitten 2003 on muutos 94. Eli siinä tuli se muutos.” 

T: ”Siitä tulee noin kauhea prosentti.” 

SAA: ”Näin tämä on luettavissa.” 

PJ: ”Jos nyt otetaan, niin minäkin olen ymmärtänyt oikein, niin jos mennään alhaalta laskien kuudes alue 

Kylmäkoski 37900 postinumero. 2360 taloutta 2004 218, muutosprosentiksi saatu 36,25 %.” 

SAA: ”Eikös se näin mene? Kerropa sinä, niin kuin puheenjohtaja luki tämän.” 

T:  ”On. Kyllä on. Muutos on 36 %.” 

PJ: ”Sitten, onko täällä muutosprosentit näin isoa luokkaa. Ne ovat isoja.” 

SAA: ”Taloustiedot 09/2003. Niin mistä nuo tiedot ovat peräisin?” 

T: ”Ari Hillin oranssista levykkeestä, 2003:n levykkeestä.” 

SAA: ”Sitten 9/2004. Mistä tämä tieto on?” 

T: ”Ari Hillin 2004 levykkeestä, eli samanvärinen oranssi levyke, korppu, silloin sanottiin korpuksi.” 

SAA: ”2005. Mikä se on?” 

T: ”Se on sitten Savenmaalle tullut seuraava talousmäärätiedosto otettavaksi käyttöön 2006, jossa on 

merkintä ’Mika Mela’.” 

SAA: ”Niin aivan sama, mistä se on otettu tuo tiedosto. Onko sekin korppu?” 

T: ”Se on CD-levy.” 

PJ: ”Se on CD-levy.” 

SAA: ”Eli nyt minua kiinnostaisi, missä on se paperiversio? 2004 paperiversio? Onko sitä näissä?” 

T: ”No sitä ei  vielä tässä vaiheessa ollut käytettävissäkään.” 

SAA: ”Eli tämä tässä vaiheessa näistä tiedostoista. Okei. Mennäänpä seuraavaan. Olikohan sitten se 

Tampere? …No niin. Siis K20.” 

SAA: ”Katotaanko sitten tuo K21, puheenjohtaja?” 

PJ: ”Joo.” 



SAA: ”Tässä tuota noin … tässä on menossa vertailua. K21, onko teillä kädessä semmoinen kuin 

talousmäärävertailu Posti2/Posti1?” 

PJ: ”Hyvä.” 

SAA: ”Ja tämä on K21. Ja yhteenvedon mukaisesti. Ja Niemi, mikä tämä on? Mikä on? No, jos minä luen 

tästä.” 

IAA: ”Anteeksi, täällä esiinty … talousmäärävertailu Posti2/Posti1?” 

SAA: ”Niin semmonen on.” 

IAA: ”OK.” 

PJ: ”Ja ylhäällä lukee ’Taulukko 3’, eikö?” 

SAA: ”Taulukko 3. Kyllä.” 

IAA: ”Taulukko 3 ja ensimmäisenä on 51900 Juva 2900 jne...” 

SAA: ”Montako sivua teillä on?” 

PJ: ”Kaks” 

IAA: ”Kaks” 

SAA: ”Kaks” 

IAA: ”Jep” 

SAA: ”No niin, ja nyt K21 yhteenvedosta. Ja tuota (Jukka Niemelle) katotaan tästä.” 

T: ”Joo.” 

SAA: ”Onko se sama siinä?” 

T: ”On sama.” 

SAA: ”No, jos se on sama, niin kato sitte siitä. Tässä on postinumerot, jakelutoimipaikkat pystyrivi, kolmas 

pystyrivi on vuoden 2004 paperiversio. Niinkö? Vastaus.” 

T: ”Joo.” 

SAA: ”Sitte, seuraava pystyrivi. Mitä tuossa lukee?” 

T: ”Toinen pystyrivi on nimenomaisesti osoitetoimipaikka.” 

SAA: ”No niin mennäänpä uudestaan. Kerro. Ensimmäinen pystyrivi?” 

T: ”Postinumero.” 

SAA: ”Toinen?” 

T: ”Osoitetoimipaikka.” 

SAA: ”Kolmas?” 

T: ”Paperiversio 2004” 

SAA: ”Neljäs?” 

T: ”Postin levyketiedosto 09/2004.” 



SAA: ”Onko tämä postin levyketiedosto se Hillin levyketiedosto?” 

T: ”On.” 

SAA: ”Joo. Ja sitten viides on sitten erot kappaletta?” 

T: ”Joo. Paperiversio miinus levyke.” 

SAA: ”Onko ne niinkö samalta ajalta?” 

T: ”On. Ne on samalta ajalta. Joo. Ne on nimenomaan samalta ajalta.” 

SAA: ”Ja täällä on isoja eroja. Näyttää olevan. ” 

T: ”Joo.” 

SAA: ”Niin, tästä löytyy.” 

PJ: ”Joo.” 

SAA: ”Selviskö, mistä näin isot erot johtuu?” 

T: ”Ja tässä on nimenomaan niitä postitoimipaikkoja, mihin Savenmaa on suorittanut jakeluja tuona 

ajanjaksona, mitä nyt käsitellään.” 

SAA: ”Seleviskö tämmöset erot? Otetaan nyt ihan vaikka tuota noin … vaikka kaheksas rivi. 25860 

Björkboda. Siellä on paperiversiossa 225 ja levykkeellä 61. ” 

T: ”Ne on aivan käsittämättömiä eroja.” 

SAA: ”Mistä se johtuu?” 

T: ”Minä en pysty siihen vastaamaan. Ainoastaan se pystyy vastaamaan, joka on kirjannut ylös tai tehnyt 

sen tiedoston.” 

SAA: ”Joo. OK. Tässä oli minun mielestä tämä K21.” 

PJ: ”Joo.” 

SAA: ”Sitten tuota 22. Talousmäärävertailu Posti2/Tilastokeskus4. Siellä ylhäällä 13:51 lukee  ylimääräinen 

teksti. Tuota niin, onko teillä semmonen?” 

PJ: ”Joo.” 

SAA: ”Ja Juva on se ensimmäinen. ” 

PJ: ”Joo, Juvalla alkaa.” 

T: ”Ja sitten siinä on myöskin kysymys pelkistä osoitetoimipaikoista.” 

SAA: ”Joo” 

T: ”Mulla on uudempi tuloste tässä iteltä, mutta numerot on kuitenkin samat.” 

SAA: ”Kerropa siitä nyt lyhyesti. Onko sama asia vai pitääkö toistaa? Juva paperiversio/tilastokeskus ” 

T: ”Joo. Aivan sama. Ja tilastokeskus. Ja tässäkin ajankohdat ovat aika likellä toisiaan. Syksy 2004 

paperiversiossa ja Tilastokeskuksessa vuodenvaihde 2004.”  

SAA: ”Onko tässä säännös … näin yhtäkkiä katottuna … elikkä tuossa Postin versiossa on enemmän kuin 

Tilastokeskuksessa?” 



T: ”Kyllä.” 

SAA: ”Juvallahan on 530 kpl enemmän. Seleviskö se, että mikä se on tämä? Laskeeko ne luukut eri tavalla? 

Vai mitä nämä on?” 

T: ”Näin se täytyy olla. Ja koko aineistossakin on 9 prosenttia enemmän Postilla kuin tilastokeskuksella. ” 

SAA: ”No niin, miten se on? Mikä se tuo Tilastokeskuksen laskentaperuste on?” 

T: ”Asuntokuntien määrä elikkä missä ihmiset on vakituisesti kirjoilla. Ja minun käsityksen mukaan, 

varsinkin tuolla maaseutupaikkakunnilla niin se on aikalailla vakio se missä ne ihmiset asuu ja niihin 

paikkoihin jaetaan postia, missä ihmiset asuu. Myöskään muutokset ovat kovin vähäisiä. Kun minä oon 

selevittänyt Tilastokeskuksen kautta, niin kymmenvuotisajanjaksolla se asuntokuntien lukumäärän lisäys on 

prosentin luokkaa. Se ei kovin paljon heittele. Prosentin nousu vuosittain. Ja niin myöskin tuona 

ajanjaksona 2004.” 

SAA: ”Joo. Se selevis, mutta seleviskö tämä Postin paperiversion laskentaperuste, että laskeeko ne millä 

perusteella, millä ne laskee?” 

T: ”No, se ei selvinnyt. Se on mysteeri, minkä takia noin isot on tuonne laitettu.” 

SAA: ”Minun mielestä tämä on kysytty…” 

SAA: ”Nyt minunpuolelta tähän semmonen yleiskysymys sitten vielä, kun nyt ollaan selvitetty tämä 

systematiikka tässä niin, valistuneen maisterin lyhyt yhteenveto, mikä tässä asiassa on ongelmallista?” 

T: ”Ongelma on se, että ne tiedostot, mitä Savenmaa on käyttänyt mainosjakelujen perusteena, niin on 

johtanut sitten, että liian suuret mainosmäärät on, tai ensinnäkin mainosmäärien tilaus kirjapainolle ja 

sitten postin jakeluun on ohjautunut  ja siitä on sitten aiheutunut sitä kautta, kun koko määrä on kuitenkin 

laskutettu, niin Savenmaalle liian iso lasku. Ja sitten isoa haittaa heidän tämmöiselle erityiselle 

liiketoiminnalle, jossa tämä mainosjakelu on ollu aivan keskeisessä asemassa, että se ohjautuu oikein.” 

SAA: ”Toinen kysymys, jos ajatellaan yleisesti, niin seleviskö teille, miten tämä ongelma olisi psytytty 

välttämään? Oliko Savenmaa hankkinut tai saanut, tai oliko ylipäätään tiedot, että ne ei ollut ajan tasalla? 

Mistä johtui se väärä tieto? Se on kysymys. Teijän tutkimuksen mukaan.” 

T: ”Väärä tieto johtuu näistä tiedostossa olleista virheistä ja liian suurista talousmääristä. Ja liian harvoin 

tapahtuvasta päivityksestä.” 

SAA: ”Oisko sitä pystyny Savenmaa jotenkin välttämään teidän tiedostonäkökulman mukaan?” 

T: ”No ei minun käsittääkseni. Savenmaa oli elänyt hyvässä uskossa, että sieltä tulee aina oikeat tiedot ja 

riittävän usein.” 

SAA: ”Puheenjohtaja, minulla ei ole tässä vaiheessa enempää.” 

PJ: ”Sitten asianajaja Siivola esittää teille kysymyksiä. Olkaa hyvä.” 

IAA: ”Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tuossa ensiks kysyisin, teillä oli suurin osa näistä vertailuista, mitä tässä 

käytiin läpi, nehän olivat sieltä 20 ja niin edelleen. Niin nämä oli ymmärtääkseni näillä levykkeillä olevia 

tietoja vertailtiin toisiinsa.  Ymmärsinks mä oikein?”  

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”Onks teillä tietoa, onko näitä levykkeitä käytetty sitten missään vaiheessa siellä Savenmaan 

toiminnassa, näitä levykkeellä olevia tietoja?” 



T: ”No niitä ei oo pystytty käyttämään, koska tuota siinä ei ollut sitä kimputusohjetta.” 

IAA: ”Joo, niitä ei oo käytetty.” 

T: ”Ei.” 

IAA: ”Joo … Te käytitte jossain…” 

T: ”Sitä 2005 on sitten käytetty. Se on sitten ollut käytössä.” 

IAA: ”Eli vuonna 2005 joskus sitten..” 

T: ”Niin.” 

IAA: ”Joo. Te ootte vertailleet nyt niitä ymmärtääkseni useana vuonna, niin pystyttekö niinku antamaan 

kehityslinjoja vuodesta 2000 vuoteen 2007, että miten ne tiedot ovat siellä kehittyneet? Mihin suuntaan ne 

ovat kehittyneet? Pystyttekö te tollaseen antamaan vastauksen?” 

T: ”Postiinjättöluettelosta 2000 verrattuna 2004:een on lisäystä 6,19 %. Tilastokeskuksella 2000:sta 

2004:een 4,03 %. Tässäkin toteutuu se, mitä minä sanoin, että Tilastokeskuksella prosentin vuodessa on 

kasvanut. Sitte mullei tietenkään nyt oo sitte nämä viimeiset vuodet , koska tämä oikeudenkäynti rajautu 

tähän neljään kuukauteen. Mulla on kyllä kotona näitä tietoja.” 

IAA: ”No joo, ei mennä niihin, kun te ette pysty niihin vastaamaan. Te sanoitte, että jotain käsitietoja olette 

verrannut levykkeellä olevaan. Näin te sanoitte. Tää meni mulla vähän ohi. Siis mitä oli verrattu?” 

T: ”Ne Savenmaan todelliset jakelulistat tuolta ajalta on syötetty Excel-taulukkoon, jotta minä pystyn 

koneella vertaamaan niitä. Koska ne ei olleet tietokoneella.” 

IAA: ”Joo. Tiedättekö te, mihin nää Savenmaan niinku jakelulistat perustuu?” 

T: ”Todellisiin niihin postille menneisiin jakelun ennakkotietoihin.” 

IAA: ”Joo. Ja mistä nää tiedot oli saatu?” 

T: ”Myöskin sieltä Savenmaan kirjanpidosta.” 

IAA: ”Joo kiitoksia. Mulla ei tässä vaiheessa ole muuta kysyttävää.” 

PJ: ”Selvä. No sitten. Sujuvasti olemme menneet. Ja … 
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