
Karlssonin kuuleminen 

 

IAA: ”Kertoisitteko aluksi niin kuin ihan lyhyesti koulutuksenne ja työkokemuksenne.” 

T: ”Joo, eli lakimies, oikeustieteen kandidaatti ja ollut Itellassa ja sen edeltäjässä Postissa 

ja kohta se on taas Posti, mutta Suomen Postissa vuodesta -90, ja lakimiehen tehtävissä -

94 alkaen.” 

IAA: ”Millä tavalla te tunnette näitä Itellan sanottuja tuote-ehtoja ja yleisiä sopimusehtoja?” 

T: ”Tunnen aika hyvin, että nyt tosiaan on monen vuoden kokemus näistä.” 

IAA: ”Oletteko te osallistuneet niitten valmisteluun millään tavalla?” 

T: ”Joo kyllä, nimenomaan näiden laadintaan ja valmisteluun.” 

IAA: ”Voisitteko ehkä antaa aikajaksoa, että milloin te olette osallistuneet niitten näitten 

ehtojen kirjoittamiseen?” 

T: ”No vois sanoa niin, että kyllä jo varmaan viidentoista vuoden ajan, että ihan 90-luvun 

lopulta alkaen.” 

IAA: ”Ootteko te vieläkin mukana?” 

T: ”Kyllä mä oon mukana joo, kyllä… Näitä valmistelee tosiaan useampikin henkilö, olen 

yhtenä sitten mukana.” 

IAA: ”No nyt mä kysyn tällaisen ihan yleisen kysymyksen ensin, että puhutaan vuodesta 

2004, kuinka paljon lähetyksiä Itella käsitteli vuosittain tuolloin?” 

T: ”Päivittäin ihan miljoonia lähetyksiä, jos kaiken kaikkiaan ajattelee, niin päivittäin on 

kulkenut jopa kymmenen miljoonaa lähetystä, kun lasketaan kaikki lähetykset ihan 

postilähetykset, paketit ja osoitteettomat jakelut yhteensä, ja sitten osoitteettomien 

jakelujen määrä on ollut noin 800 miljoonaa vuodessa – riippuen vähän vuosittain siinä 

vaihtelua saattaa olla, ja tällä hetkellä se on pienempi, että kuitenkin satoja miljoonia 

vuodessa pelkästään sit osoitteettomia lähetyksiä.” 

IAA: ”No sitten mennään tähän Savenmaan tapaukseen, niin kertoisitteko ensiksi, mitä 

sopimusehtoja Savenmaa Ky:n ja Itella Oyj:n väliseen suhteeseen sovelletaan, kun 

tarkastellaan ajanjaksoa 19.7.-1.11.2004?” 

T: ”No silloin on sovellettu niin kuin Postin yleisiä sopimusehtoja 1.7.2004 ja Postin 

ykkösosoitteettoman toimitusehtoja 1.1.2004.” 

IAA: ”Mä sitten yritän pitää tän lyhyenä, mä meen suoraan noihin talousmäärätietoihin, niin 

kuka vastaa näistä toimitettavien lähetysten kappalemäärien oikeellisuudesta ja minkä 

vuoksi?” 



T: ”Tuo on tuo sopimus, yleisten sopimusehtojen mukaan asiakas, ja noiden 

ykkösosoitteettomien toimitusehtojen mukaan myös asiakas.” 

IAA: ”Osaatteko te sanoa sieltä mihinkä kohtaan te - teillä näyttää olevan ne sopimusehdot 

– mihin kohtaan te nojaudutte?” 

T: ”No esimerkiksi yleisissä toimitusehdoissa kohta 13 ’Asiakkaan vastuu’.” 

IAA: ”Ja siellä on, voisitteko te, pyytäsin ihan lukemaan sen kohdan.” 

T: ”No siinä on esimerkiksi asiakas vastaa palvelua varten annettavista tiedoista ja tietojen 

oikeellisuudesta, ja palvelu toteutetaan näiden tietojen, asiakkaan ilmoittamien tai 

merkitsemien tietojen mukaisesti ja tosiaan Posti on velvollinen tarkistamaan ja 

korjaamaan omia tietojaan.” 

IAA: ”No mikä on sitten niin kuin alan – mä korostan nyt sanaa alan - yleinen tapa siitä, 

että kuka vastaa näiden toimitettavien lähetysten oikeasta määrästä?” 

T: ”Tosiaan osoitteettomissa jakeluissa niin käytännössä on kaksi isoa toimijaa, eli Itella eli 

Posti ja Suomen Suoramainonta Oy, eli käytännössä puhutaan siitä, että lähestulkoon 80 

prosenttia kaikista, koko markkinasta on kahden toimijan  - kaksi toimijaa on niin kuin 

markkinaosuus on näin iso ja se liiketapa muodostuu näin ollen näiden kahden toimijan, 

niin kuin näitten pohjalta, ja sekä Itellan että Suomen Suoramainonnan ehtojen mukaan 

asiakas vastaa näistä lähetysmäärien tiedoista.” 

IAA: ”Mä pyytäisin, te viittasitte myöskin tuohon Suomen Suoramainonnan ehtoihin, niin 

pystyttekö te sieltä yksilöimään sen kohdan, mihin te viittaatte?” 

T: ”No siellä on esimerkiksi Suomen Suoramainonnan palveluiden kauppaa ja toimitusta 

koskevissa sopimusehdoissa kohdassa 2, että asiakkaan tulee huolehtia, että painomäärät 

vastaavat jakelumääriä, ja nimenomaan sitä kautta asiakas vastaa tietysti näistä 

lähetysten määristä, painomääristä, tosiaan kappalemääristä.” 

IAA: ”Mennään noihin talousmäärälukuihin vuonna 2004, niin kuinka tarkkoja nuo Itellan 

talousmääräluvut ovat tuona vuonna olleet? Mitä te noitten sopimusehtojen perusteella 

pystytte sanomaan?” 

T: ”Joo, tietysti, vielä tarkennuksena, kun puhutaan talousmäärätiedoista, niin tarkoitetaan 

lähetysten lukumäärätietoja, eli ne eivät tarkoita samaa oikeastaan kuin talousmäärät niin 

kuin jos sillä ajatellaan niin kuin esimerkiksi Tilastokeskuksen talousmääriä, eli 

lukumäärätiedot, jotka perustuvat meidän, Suomen Postin tai Itellan rekisterissä olevaan 

tietoihin jokaisesta jakelupisteestä, ja jakelupisteellä tarkoitetaan sitä postiluukkua tai 

postilaatikkoa, jonne se lähetys jaetaan, että sitä tarkoitetaan näillä lukumäärätiedoilla, ja 

tosiaan ne on vuonna 2004 myöskin perustunu meidän järjestelmässä oleviin tietoihin, ja 

ne päivitetään normaalisti kaksi kertaa vuodessa vuonna 2004, nykyisin ne päivitetään 

useammin, neljä kertaa vuodessa.” 

IAA: ”Kuinka tarkkoja nää on olleet?” 



T: ”Joo, eli ne on aina suuntaa-antavia ja vuonna 2004 jakelu kattaisi vähintään 95 % 

näistä kohderyhmien lukumääristä toimitusehtojen mukaan, eli talousmääristä 100 %:sta 

kattavuutta ei voida koskaan antaa, koska näissä tapahtuu aina vaihtelua.” 

IAA: ”Mihin te noissa sopimusehdoissa perustatte sen, että ne ovat suuntaa-antavia?” 

T: ”Suuntaa-antavia – no, siellä, esimerkiksi siellä on mainoskieltotaloudet sisältyy tähän, 

että osoitteetonta jakelua ei jaeta niihin talouksiin, jotka ovat kieltäneet mainos- ja 

ilmaisjakelun, eli elikkä silloin se jo tarkoittaa sitä, että niitä ei voida kaikkiin talouksiin 

jakaa, ja tosiaan myöskin tämä palveluvelvoite on sitten, että ne jaetaan niin kuin tietyssä 

jakeluajassa vain tän 90 %:n varmuudella, eli siinäkään 100 %:sta jakeluvarmuutta ei 

luvata.” 

IAA: ”Sitten mennään noihin kimppulappuihin, mikä kimppulapun merkitys on?” 

T: ”Joo, eli kimppulappu on, tavallaan se on määritelty täällä ihan näissä toimitusehdoissa, 

jotka olivat silloin voimassa, eli silloin periaatteessa tällaiset ihan mallit, minkä mukaan ne 

pitää tehdä, eli kimppulappu – kimppulapussa yksilöidään se lähetyksen, tavallaan siihen 

nimenomaan osoitetoimipaikkaan osoitettujen - osoitetut mainokset tai lähetykset, ja 

nimenomaan niin kuin näissäkin malleissa on, siinä sanotaan – siinä tietyssä 

kimppulapussa on mainittu tän lähetyksen osoitetoimipaikka, esimerkiksi ’00830 Helsinki’, 

niin siihen osoitetut mainokset, toimipaikkaan näiden lukumäärä, jakeluaika, ne on 

määritelty, eli nimenomaan tällä tarkkuudella. Se kimppulappu, se on hyvinkin 

määrämuotoinen dokumentti, eli siinä on oltava ihan tarkkaan ne tiedot, mitkä niin kuin 

meidän ehdoissa on – mulla ei nyt oo sitä kohtaa tossa noin, mutta tosta se löytyy joo, eli 

joo, eli ne lähetykset niiden ohjeiden mukaan tulee toimittaa kimputettuina ja sit ne on 

merkittävä näillä kimppulapuilla, ja kimppulapun kokokin on määritelty hyvin tarkasti, eli se 

on, siinä on tietty pinta-ala, se ei saa alittaa eikä ylittää niitä kokoja, ja siinä on hyvin 

tarkkaan tosiaan määritelty se, että mitä tietoja siinä kimppulapussa on, esimerkisi 

postinumero, osoitetoimipaikka, lähetysten lukumäärä, jakeluaika – nämä on ne tiedot – eli 

hyvin määrämuotoinen dokumentti, että tietyllä tavalla analogiaa voi ehkä etsiä 

rahtikirjasta - siinä ei kuitenkaan sen status ei ole samanlainen, juridinen merkitys kuin 

rahtikirja, mutta siinä on kuitenkin meidän ohjeiden mukaan oltava ne tiedot, ehtojen 

mukaiset tiedot.” 

IAA: ”No voiko niin kuin Itella poiketa jakelussaan siitä, mitä on kimppulappuun merkitty?” 

T: ”Ei voi, koska sen on ihan, kuten sanottu, niin tämä on hyvin - puhutaan hyvin isoista 

lähetysmääristä, suurista massoista, miljoonista lähetyksistä päivittäin, eli käytännössä me 

ollaan ihan sen varassa, että ne kimppulaput on täytetty juuri niiden ohjeiden mukaisilla 

tiedoilla, ja me ei tosiaan pystytä niitä tarkistamaan, eikä ole velvollisuutta ruveta 

tarkistamaan niitä, vaan aina asiakas ilmoittaa ne tiedot, ja niiden mukaan me toimitaan.” 

IAA: ”No mites noitten sopimusehtojen mukaan, millaiset velvollisuudet asiakkaalla on niin 

kuin täyttää toi kimppulappu? Millä tavalla se on täytettävä?” 



T: ”No siinä on tosiaan niin kuin äsken totesin, niin siinä on ihan yksilöidyt ohjeet siitä 

kimppulapun täyttämisestä, että siinä on oltava nämä tiedot, mitä äsken luettelin näissä 

toimitusehdoissa ja sitten nää mallit – mallien mukaisesti, nämä lomakkeiden mukaiset 

tiedot.” 

IAA: ”Täällä on käyty - täällä on keskusteltu tämmöisistä kuin sivukylistä, ja sillä 

tarkoitetaan – mä olen näin ymmärtänyt – jonkun postitoimipaikan, pää – niin kuin 

kirkonkylän, jonka postinumero vois olla esimerkiksi 12300, niin sen alla on 12310, 12320 

ja 12330 sitten. Millä tavalla nämä niin sanotut sivukylät pitäisi merkitä tuonne 

kimppulappuun?” 

T: ”Joo, no nyt tämä käsitys sivukylä – meillä ei tosiaan ole semmoista käsitettä, mutta niin 

kuin tuosta kysymyksestä ymmärtäisin, eli sillä tarkotettais nimenomaan sitä 

osoitetoimipaikkaa, minne nämä lähetykset sitten viime kädessä jaetaan, eli esimerkiksi 

sitä, että esimerkiksi 00830 Helsinki, ja sen yläpuolella on sitten tällainen niin sanottu 

jakelutoimipaikka, jonka alla on sit nää osoitetoimipaikat, mutta tosiaan tää sivukylä-termi, 

sellaista meillä ei ole, mutta ymmärryksen mukaan silloin tarkoitettais tätä 

osoitetoimipaikkaa.” 

IAA: ”Joo, eli miten ne pitäisi sinne, ihan lyhyesti, että miten ne pitää merkitä ne jaettavat 

sivukylät?” 

T: ”No, jaettavat sivukylät, jos me puhutaan osoitetoimipaikasta, niin silloin se on niin kuin 

merkittävä, siinä on osoitetoimipaikkaan, se nyt on näin pientä, mutta siinä lapussa lukee 

osoitetoimipaikka, ja jos sillä tarkoitetaan nimenomaan sitä sivukylää, se on esimerkiksi 

00830 Helsinki.” 

IAA: ”Entäs jos niitä on useampia näitä osoitetoimipaikkoja?” 

T: ”Jokaisella osoitetoimipaikalle tehdään oma kimppulappu, eli se on ihan, sitten me 

puhutaan 00830 Helsinki, 0084 Helsinki ja niin eespäin. Eli kaikkiin niihin 

osoitetoimipaikkoihin kohdistetut osoitetut lähetykset niin on merkittävä siihen sen samaan 

kimppulappuun.” 

IAA: ”Kuka täyttää ton kimppulapun?” 

T: ”Asiakas.” 

IAA: ”Kenen vastuulla se niin kuin sopimusehtojen mukaan on?” 

T: ”Asiakkaan on se täytettävä tai asiakkaan puolesta toimiva, käytännössä usein 

painotalo, mutta se on asiakkaan alihankkija silloin, mutta se on niin kuin asiakkaan 

vastuulla.” 

IAA: ”Pystyttekö te identifioimaan, mihin sopimusehtoon tää perustuu?” 

T: ”No siellä on esimerkiksi yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 13 asiakas vastaa 

antamistaan tiedoista, että palvelu toteutetaan asiakkaan ilmoittamien merkitsemien 



tietojen mukaan - eli ne on tuolla mainittu, ja varmasti myöskin tuote-ehdoissa on sitten, 

kun siinä sanotaan, että lähettäjän tulee toimittaa lähetys kimputettuna, niin myöskin 

lähettäjän tulee toimittaa lähetysten mukana tämä niin sanottu lähetyslista ja siihen tulee 

merkitä nää, eli silloin lähettäjällä tarkoitetaan asiakasta.” 

IAA: ”No kuka vastaa sitten noitten merkintöjen oikeellisuudesta?” 

T: ”Asiakas vastaa, eli jälleen tarkoitetaan asiakasta, lähettäjää, eli se on sama asia.” 

IAA: ”Mihinkä te tämän perustatte?” 

T: ”Myöskin esimerkiksi yleisien  sopimusehtojen kohtaan 13, eli asiakas vastaa 

antamistaan tiedoista, tietojen oikeellisuudesta.” 

IAA: ”Mitä sopimusehtojen mukaan seuraa, jos näissä kimppulapuissa on virhe?” 

T: ”No silloin ei jakelua – jakelua ei voi toteuttaa, palvelutaso ei silloin päde, koska niin 

kuin todettiin, niin meidän tuotanto perustuu niin suuriin massoihin, eli ne täytyy olla ne 

tiedot juuri siellä pilkulleen sillä tavoin, koska muuten se koneisto ei toimi – eli jokainen 

pienikin poikkeus ne aiheuttaa sen, että se palvelutaso ei voi silloin toteutua.” 

IAA: ”Joo, no millainen velvollisuus Itellalla on ilmoittaa noissa kimppulapuissa olevista 

virheistä?” 

T: ”No kuten todettu, niin sopimusehtojen mukaan me ei olla velvollisia, ensinnäkään me ei 

voida tarkistaa näiden massojen takia, ja sen takia me ei myöskään olla velvollisia 

tarkistamaan näitä, korjaamaan näitä tietoja – eikä tän tyyppisessä toiminnassa voida 

missään tapauksessa ilmoittaa esim. kimppulapussa olevista yksittäisistä virheistä. Me ei 

tiedetä sitä edes, että pitääkö nää tiedot välttämättä paikkaansa, että ne on asiakkaan 

vastuulla olevia tietoja.” 

IAA: ”No mennään sitten tohon jakelureittien muutokseen, niin mitä te ymmärrätte sillä, 

että mitä jakelureittien muutoksella tarkoitetaan?” 

T: ”No ensinnäkin jakelureitti – jakelureitti on puhtaasti ihan sisäinen tuotannollinen käsite 

eli reitti, et jos nyt vähän valottaa sitä, niin Itellaa koskee postilain mukaiset velvoitteet ja 

tuolloin vuonna 2004 oli voimassa vastaava postipalvelulaki, ja sen mukaan joka jakelu on 

suoritettava viitenä – ei osoitteettomien jakelu, vaan yleispalvelujakelu, mutta meidän 

verkko perustuu siihen viiden päivän jakeluvelvoitteeseen, ja sen takia, jotta tää jakelu 

saatais tän lainmukaisten velvoitteiden mukaan tehtyä, niin on koko maassa tällaisia 

jakelureittejä, jotka niin kuin noin kansanomaisesti tarkoittaa, että postinjakaja kiertää sen 

tietyn reitin – esimerkiksi jälleen puhutaan 0083, siellä on tiettyjä reittejä, et ne on niin kuin 

jaettu tää jakelu, koko meidän jakeluverkko tällaisiin jakelureitteihin, ja siinä sit kuljetetaan 

sekä osoitteellista että osoitteetonta postia, mutta se on puhtaasti tuotannollinen.” 

IAA: ”Onko sellainen tilanne mahdollista, että osoitetoimipaikka siirretään jaettavaksi 

jostakin muualta kuin se on alun perin jaettu?” 



T: ”Osoitetoimipaikka, niin siirretään jaettavaksi – ei, ei oo kyllä et, nehän on kulloinkin ne 

voimassa olevat osoitetoimipaikat ja ne luonnollisesti on aina sitten tuolla toimitusehtojen – 

toimitusehdoissa on mainittu se, tai postitus- ja kimputusohjeessa mainittu nää tiedot.” 

IAA: ”No mitä jos jakelureittiä muutetaan, niin millä tavalla se muutos näkyy asiakkaalle?” 

T: ”Kuten sanottu, se on puhtaasti tuotannollista prosessia tää jakelureitti, eli sen muutos 

ei vaikuta palvelutasoon.” 

IAA: ”No sitten yleisten sopimusehtojen kohdassa 26, viimeinen kappale, siellä lukee niin, 

että – pitäiskö mun näyttää se – siellä lopussa, todetaan näin, että palveluun oleellisesti 

vaikuttavista muutoksista ilmoitetaan vähintään yksi kuukausi etukäteen asiakkaan 

laskutusosoitteeseen, niin mites tää ehto koskee näitä jakelureittien muutoksia?” 

T: ”No kuten sanottu, niin jakelureittien muutos ei vaikuta palveluun oleellisesti, eli tää 

kohta ei tuu sovellettavaksi silloin. Sillä tarkotettais…” 

Käräjätuomari: ”Mitä nää on nää oleelliset muutokset?” 

T: ”Joo, mää olin just, joo, hyvä kysymys, eli oleellinen muutos on lähinnä se, että nyt kun 

on esimerkiksi määritelty palvelun palvelutaso, en puhu palvelulupauksesta, koska nää on 

arvioita, ja siellä puhutaan esimerkiksi vuonna 2004 oli, että lähetykset jaetaan 3 työpäivän 

palvelutasossa vähintään 90 %:n varmuudella. Jos tää muuttuis esimerkiksi sillä tavoin, 

että se oliski sitten 80 %, niin silloin puhuttaisiin oleellisesta muutoksesta, tähän 

palvelutasoon oleellisesti niin kuin muuttuisi. Eli nää on tämmösiä, jotka niin kuin 

vaikuttavat nimenomaan tähän palveluun, taikka sitten esimerkiksi silllä tavoin, että 

meillähän on ollut se – meidän verkkomme perustuu siihen viiteen arkipäiväjakeluun, jos 

nyt muuttuisi sillä tavoin, että se jakelu suoritettaski jatkossa vaan yhtenä arkipäivänä, niin 

sillä olisi muutosta kyllä sitten varmasti palvelutasoon, se olis oleellinen muutos. Mutta 

tämmöinen jakelureitin muutos ei ole oleellinen palvelumuutos.” 

IAA: ”Sitten jos mä saan jatkaa tästä näistä, pitäisittekö te niin kuin oleellisena muutoksena 

sitä, että joku osoitetoimipaikka siirrettäis eri jakelutoimipaikan alle.” 

T: ”En pidä, en. Se on tuotannollinen muutos.” 

IAA: ”Sitten mennään tuohon myöhässä jaettuihin. Millainen velvollisuus Itellalla on 

ilmoittaa myöhästyneestä jakelusta?” 

T: ”Meillä ei oo mitään velvollisuutta ilmoittaa siitä.” 

IAA: ”Mihin te perustatte tämän?” 

T: ”Meillä on sopimusehtojen mukaan, oli määritelty siellä, et me ei olla velvollinen 

tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, eikä meillä ole - siellä sopimusehdoissa ei ole todettu 

myöskään, että me oltais velvollisia ilmoittamaan. Käytännössä me ei pystytä sitä, kuten  

sanottu, niin ilmoittamaan, eli nää on ihan massatoimintaa.” 



IAA: ”Jos sanotaan, että jos teiltä alettaisiin vaatimaan, että teidän pitäisi ilmoittaa, niin 

mitä se käytännössä vaatis niin kuin Itellalta nykyiseen verrattuna?” 

T: ”Se vaatisi sitä, että jokainen jouduttais tarkistamaan, eli siinä hurjasti nää 

jakelukustannukset sit kasvais, eli jos jokainen erä jouduttais tarkistamaan ja 

varmistamaan se, et miten se on jaettu, ja esimerkkinä mä otan jonkun kuriiripaketin, jossa 

on tietty aikataulutakuu, ja jos se – siinä tietysti kuriiriyritys tarkkaan katsoo sen, että miten 

se jaetaan, millä aikaväleillä, koska siinä on ihan tiukka aikataulutakuu, et näissä ei ole 

sinänsä sellaista aikataulutakuuta, et näissä on, kuten todettiin, tietty varmuus sit tää 90 

%, mutta seuraavat jaetaan sitten kahden työpäivän aikana, mutta näissä ei ole sellaista 

niin kuin varmuutta, että me voitais todeta nää viivästymiset. Meillä ei ole mitään keinoa 

todeta näitä viivästymisiä.” 

IAA: ”No sitten mä kysyn tällaisesta ennakkoilmoitusmenettelystä, mitä tarkoitetaan 

ennakkoilmoitusmenettelyllä?” 

T: ”No sillä tarkoitetaan sitä, että asiakas ilmoittaa tietyn ajan etukäteen lähetettävästä 

lähetyksestä, esimerkiksi sillä, että seitsemän viikkoa etukäteen ilmoitetaan, että nyt on 

tulossa tämmönen lähetyserä jakeluun. Ja sen merkitys oikeastaan on, että sillä tiedolla 

voimme suunnitella tätä tuotantoa, eli jos puhutaan isoistakin jakelueristä, niin se on hyvin 

merkityksellinen, että meillä on tieto siitä, milloin se tulee, jotta me voidaan esimerkiksi 

työvuoroja suunnata sitten tähän tältä osin, jolloin myöskin se vaikuttaa kustannuksiin. Jos 

se tulisi vaikka, santtas nyt et se tulee nyt huomenna, me ei pystytä siihen varautumaan, 

jos se on iso jakeluerä.” 

IAA: ”Onks tällä ennakkoilmoitusmenettelyllä muuta merkitystä kuin se, mitä te nyt 

kerroitte?” 

T: ”No ei, sillä on niin kuin tuotannonohjaukseen sisältyvää ja sitten hinnoitteluun 

luonnollisesti vaikuttaa myöskin.” 

IAA: ”Lopuks mä kysyn noista alan käytännöistä vielä, te kerroittekin tossa noin, mitkä 

muodostaa alan käytännön ja minkä vuoksi, mikä on niin kuin alan käytäntö 

velvollisuudesta ilmoittaa näistä ylimääräisistä kappaleista, mitä mahdollisesti jakeluun 

tulee?” 

T: ”No alan käytäntöhän on se, että eihän näistä pystytä ilmoittamaan, eli ei oo 

velvollisuutta eikä pystytä myöskään ilmottamaan, että asiakas vastaa näistä 

jakelumääristä, ja se on niin kuin selkeetä alan käytännössä – käytännössä yleensä 

painotalo toimittaa enemmän niitä lähetyksiä, varmuuden vuoksi, jotta nää kaikki jakelut 

pystyttäis suorittamaan – se käytännössä lähestulkoon aina isoissa erissä esimerkiksi niitä 

lähetyksiä jää yli, eikä niitä olla velvollisia ilmottaa, eli sopimusehtojen mukaan ne on sit 

oikeus hävittää – se on sekä Suomen Suoramainnonnalla että meidän ehdoissa on se, 

että meillä on oikeus hävittää nää… Tää lähetyksen hinta on niin pieni, että sillä hinnalla ei 

kateta tän tyyppistä prosessia, jos ne jouduttais sitten ylijäämät tarkistamaan ja 



mahdollisesti palauttamaan ja se ei ole tän alan käytäntöä ollenkaan – se ei ollenkaan liity 

tällaiseen osoitteettomaan jakeluun – se on ihan...” 

IAA: ”Mites sitten alan käytännön mukaan, kuinka tarkasti nämä talousmäärät ilmoitetaan 

asiakkaille?” 

T: ”Alan käytäntö on se, että ne on suuntaa-antavia arvioita. Se on niin kuin sekä meillä, 

että SM:llä… Se on se jakeluoperaattorin tietty paras arvio siitä, mikä on – olisi näiden 

jakelupisteiden määrä, mutta kuten sanottu, siinä tapahtuu, ihan päivittäinkin voi tapahtua 

vaihtelua, että esimerkiksi muuttoliike, mainoskiellot, korjausrakentaminen aiheuttaa sitä, 

että jopa päivittäin saattaa olla sellaisia muutoksia, että nämä lukumäärät vaihtelee… 

Esimerkiksi kukaan ei estäisi sitä, että vastaanottaja voi laittaa mainoskiellon sinne 

yhdeksi päiväksi ja sit ottaa pois, ja silloin jos se jakelu sattuu sinne, niin sitä ei jaeta. 

Tämmöistä käytännössä myös tapahtuu.” 

IAA: ”No, viimeisenä kysyn, että kuka vastaa alan niin kuin yleisen käytännön perusteella 

näistä jakelumerkinnöistä, jotka laitetaan näihin listoihin, joiden perusteella jaetaan?” 

T: ”Asiakas on, asiakas vastaa. Sekä Suomen Suoramainonnan mukaan asiakkaan tulee 

huolehtia, että painomäärät vastaa jakelumääriä, ja painomääristä vastaa asiakas, ja se on 

niin kuin tässä se jaettava materiaali.” 

SAA: ”Oletteko te itse niin kuin henkilökohtaisesti Savenmaan kanssa ollut sopimassa 

näistä Savenmaan ja Postin välisistä käytännöistä tuona aikana 2004, 2005, 2006?” 

T: ”En ole, olen Itellan edustaja ja en tosiaan ole. Eikä mun tehtävään kuulu niin kuin tehdä 

sopimuksia, eli myyntihenkilöstö tekee.” 

SAA: ”Olivatko nämä teidän mielipiteet, perustuivat siihen, että te olette nuo sopimukset 

olleet itse laatimassa?” 

T: ”Niin joo, kuten sanottu, nää ehdot kyllä ja sopimusmallit on myöskin osittain meidän 

laatimia, eli olen ollut laatimassa näitä ehtoja ja sopimusmalleja, ja Savenmaan ja Suomen 

Postin tällöin voimassa ollut sopimus perustui tämmöiseen ihan meidän yleiseen malliin.” 

SAA: ”Onko teillä tietoa niistä erikseen sovituista ehdoista, mitä Savenmaan ja Suomen 

Posti Oy:n nykyisen Itellan tulevan mahdollisesti Postin kanssa on…?” 

T: ”Ei ole sinänsä mitään muuta kuin mitä näissä sopimusdokumentaatioissa on, että…” 

SAA: ”Onko teillä, jos puhutaan vaikka siitä ennakkotietomenettelystä ihan näin sillä 

tavalla yleisesti, onko teillä tietoa, että minkälaisia lupauksia tai minkälaisia tietoja 

Savenmaa sai siitä, mitä merkitystä sillä on sillä ennakkotietomenettelyllä?”  

T: ”Siis sen ulkopuolelta, mitä näissä yleisissä asioissa? En mä tuohon pysty ottaa kantaa 

– mä en tiedä kaikkea mitä on sovittu, mutta kuten sanottu, niin ne kaikki asiat on sovittu – 

tai pitäis olla sovittu asiakassopimuksessa, jotka on kirjallisesti sovittu…” 



SAA: ”Eikä tietenkään tarvikkaan ottaa kantaa, jos et… Ihan vaan sen takia, että tiedän 

vaan ja ymmärrän teidän roolin vaan tässä… Tää nyt on niin kuin lähinnä vaan sellainen 

yleinen kysymys, onko – mulla vähän yks asia jäi epäselväksi, mun mielestä siitä on ollut 

meillä koko ajan erilainen käsitys, oletteko nyt ihan varma siitä esimerkiksi, että ne 

osoitetoimipaikat ei oo koskaan jakelutoimipaikkojen alla muuttunut – on ne varmaan 

muuttuneet, vai oliko niin, ettette ymmärtäny sitä kysymystä? Kun jakelutoimipaikan 

allahan on monta osoitetoimipaikkaa, niin niitä on varmasti – Itellalla on muuttunut niitä 

aina välillä, vaikka Rautalammella pari on jäänyt poisa ja…” 

T: ”Joo, kyllä joo siis sikäli joo, että mää en nyt muista tota kysymystä, mutta…” 

SAA: ”Äskön hän kysyi, mutta ymmärsitköhän jotenkin – ymmärsitteköhän vähän 

väärin…?” 

T: ”Joo, siis jos tarkoitatte sitä, että esimerkiksi tietty postinumero muuttuis, esimerkiksi 

0028 lakkautettais ja – joo, juuri tällaista – mutta kyllähän tällaista muutosta, ilman 

muuta…” 

SAA: ”Tai sitten semmonen, että jakelutoimipaikan alla muuttuu niitä osoitetoimipaikkoja – 

tämmöisiäkin muutoksia siellä on.” 

T: ”Joo kyllä juu, en mä sitä kiistä yhtään joo – näin on…” 

SAA: ”Äsken jäi semmoinen kuva, että te niin kuin sanoitte, että semmoista ei voi 

tapahtua…” 

T: ”Ei, ei, mutta – ehkä siinä tuli semmonen, että ku jakelutoimipaikka ei varsinaisesti oo 

niin kuin se, et näis kimppulapuissakin puhutaan puhtaasti siitä osoitetoimipaikasta – eli 

jos se häviää se osoitetoimipaikka, niin sitte tietysti se, että mikä on se uus 

osotetoimipaikka – jakelutoimipaikkaa ei oo näissä missään dokumentaatioissa sinänsä.” 

SAA: ”Mutta sitten kun on näitä postiinjättöluetteloita, niin siellähän on jakelutoimipaikka ja 

siellä on osoitetoimipaikat alla.” 

T: ”No mulla ei ole näistä tämmösistä, näis ehdoissa ei puhuta mitään näistä 

postiinjättöluetteloista…” 

SAA: ”Eli se ei ole teille tuttu alue se postiinjättöluetteloasia?” 

T: ”Se saattaa olla semmonen asia, joka on esimerkiksi painotalon välillä erikseen sovittu 

asia, mutta näissä painotalon ja – siis joka toimii asiakkaan puolesta eli tässä tapauksessa 

Savenmaan puolesta, niin painotalolla on ilmeisesti ohjeistettu jotain, en tiedä kyllä mitä.” 

SAA: ”Onko teillä tietoa siitä Itellan postiinjättöluettelosta?” 

T: ”Semmoista ei käytetä enää.” 

SAA: ”Entä silloin jos on ollut, niin olitteko te siitä tietoinen?” 



T: ”Tai sanotaan, se ei ole mikään virallinen dokumentti, eli se, et meidän kaikki ehdot 

perustuu puhtaasti kimppulappuihin ja muihin, tällaista postiinjättöluetteloa – sen merkitys 

ei ole siinä mielessä niin sellainen… Sillä ei ole samaa merkitystä kuin kimppulapuilla. Eli 

nää on ihan puhtaasti sopimusehtojen mukaisia dokumentteja, jotka täytetään ja sen 

mukaan mitä ehdoissa mainitaan – postiinjättöluettelo on, sillä ei ole juridista merkitystä 

näiden ehtojen mukaan, että se on sitten niin kuin…” 

SAA: ”Tiedättekö te semmosesta, tai ette vissiin tiedä, että Hillin ja – teillä on ollut 

sellainen työntekijä kuin Hilli – Hillin ja Savenmaan välillä on näytetty tällaista 

postiinjättöluetteloa ja Hillin ja Savenmaan välillä.” 

T: ”Niin, no mää en…” 

SAA: ”Ei oo teillä se ollut koskaan esillä?” 

T: ”Mää en tuohon pysty ottaa kantaa yhtään, että mitä… Kuten sanottu, niin jos on ollut 

jotain epävirallista – en tiedä mitä on ollut, mutta kuitenkin se, että ehtojen mukaan 

asiakkaan ja Itellan välisessä jakelussa noudatetaan näitä määrämuotoisia dokumentteja. 

Ja silloin, jos on kimppulaput, ne tehdään sen mukaan, mitä näissä ohjeissa on mainittu.” 

SAA: ”No muistatteko te sitä – tai onko teille tuttu se Ari Hillin henkilö?” 

T: ”Ari Hilli on nimenä joo kyllä.” 

SAA: ”Hän oli Oulussa joku tällainen päällikkö.” 

T: ”Myyntineuvottelija.” 

SAA: ”Myyntineuvottelija, joka antoi niin kuin ohjeita tälle Savenmaalle näistä jakeluista – 

mutta teillä ei siitä sisällöstä ollut sitten tietoa?” 

T: ”En tiedä tarkemmin.” 

SAA: ”Nyt ihan sellainen yleinen kysymys, tuossa on sitten yleiset sopimus… – alan 

käytäntö, kuka nyt määritteli alan käytännön – äskön aika rohkeesti määriteltiin sitä, niin 

mikä on alan käytäntö – onko se Postin käytäntö vai Suomen Suoramainonta Oy:n 

käytäntö vai yleisten palvelujen kauppaa koskevien toimitusehtojen mukainen käytäntö vai 

mikä se sitten on – mitä tarkoitat sillä?” 

T: ”(puhuvat päällekkäin muutaman sanan verran) tarkoitan sillä osoitteettomien jakelujen 

mainosjakelua ja muiden osoitteettomien jakelujen jakelua, eli kuten tuossa aikaisemmin 

totesin, niin Suomen Suoramainonta ja Posti on suurin piirtein noin 80 % koko 

markkinoista, että se alan käytäntö muodostuu näiden kahden operaattorin käytännöstä 

asiakkaiden kanssa ja niistä sopimusehdoista, esim. Suomen Suoramainonnan meillä 

Itellan sopimusehdot on tältä osin hyvin samantyyppiset, eli alan käytäntö on siellä 

vahvistettu.” 



SAA: ”Niin, mä sitä vaan, kun tässä on mulla nämä Suoramainonnan sopimusehdot, ja 

täällä esimerkiksi nämä jakelualueet ja talousmäärät, niin tämä SSM toimittaa ne 

asiakkaalle. Onko se sitten alan käytäntö, vai onko se – mikä se on se alan käytäntö?” 

T: ”No tässä on nyt sitten varmasti se, että tietyt käsitteet voi mennä sekaisin sitten, eli tää 

alan käytäntö on se, että jakeluoperaattori toimittaa arvionsa niistä talousmääristä, mutta 

just äsken puhuttiin talousmäärästä – se voi olla– mä en tiedä mikä on SSM:n käsityksen 

mukaan talousmäärä – mutta ne, että mihin pisteisiin se mahdollisesti suoritetaan se 

jakelu… Heilläkin on tietysti sitten jakelupisteitä – niin kuin meilläkin – meillä on 

postiluukku, postilaatikko, ja siellä asuu ihmisiä takana – me ei tiedetä niiden ihmisten 

määrää, mitä siellä asuu, mutta me tiedetään näiden jakelupisteiden määrä, eli sinne 

menee se yks osoitteeton lähetys esimerkiksi yhteen postiluukkuun laitetaan, asu siellä 

sitten kymmenen ihmistä tai kaks ihmistä, eli ne on käytännössä ne tiedot, mitkä on sen 

jakeluoperaattorin järjestelmissä – (epäselvä) olevat tiedot – niin niiden tietojen mukaan 

sitä jakelua ikään kuin se, annetaan asiakkaalle nää tiedot, eli asiakas voi arvioida näiden 

tietojen perusteella sen, että mikä on se kappalemäärä, mikä tarvitaan sitten tähän 

jakeluun. Mutta se ei ole mikään yks-yhteen-tieto – se ei ole sama tieto kuin nämä 

kappalemäärät.” 

SAA: ”Meillä on semmonen tieto – en tiedä tiedättekö te siitä sitten – että kun ne antavat 

tämän talousmäärän, niin se on tarkka tieto mikä se on, ja se jaetaan.” 

T: ”Ei, koska se on nimenomaan tämän SSM:nkin, tän Suomen Suoramainonnan, että 

asiakkaan tulee itse huolehtia siitä, että painomäärä vastaa näitä jakelumääriä. Ja sitten 

niiden sopimusten tekemisen ja jakelun toimitusajankohdan välillä jakelualueen 

talousmäärät saattavat muuttua huomattavasti. Eli he antaa sen talousmäärätiedon, se on 

varmaan heillä, mikä heidän tietonsa, me annetaan se jakelupistetieto, eli lukumäärätieto, 

joka…” 

SAA: ”Siis ei Posti anna?” 

T: ”Niin Posti…” 

SAA: ”Sitä mä just tarkotin…” 

T: ”Juu Posti, mutta alan käytäntö on sama siinä mielessä – me ei anneta sitovia 

lukumäärä… Ei me voida tietää sitovasti, että juuri tälle alueelle menee juuri sata 

kappaletta lähetyksiä. Me ei voida tietää sitä.” 

SAA: ”Ei varmaankaan siis ihan…” 

T: ”Se on meidän arvio, että tällä alueella on niitä jakelupisteitä näin paljon, 

todennäköisesti edellytetään, sen takia se annetaan se suuntaa-antava arvio, jonka 

perusteella asiakas tekee painoon sitten, esimerkiksi tän arvion mukaan meillä on 

esimerkiksi sata jakelupistettä, ja sen mukaan teidän arvionne on se, että te tarvitsette 

tähän ehkä sata lähetystä, mutta se on suuntaa-antava arvio. Se voi olla tietyn prosentin 

mukaan pielessä.” 



SAA: ”Me ollaan näistä sivukylistä puhuttu, viimeksikin puhuttiin, täälläkin nyt 

tarkennettuna niitä osoitetoimipaikkoja, mutta kuitenkin sivukyliä, eli jakelutoimipisteitä. 

Tekin olette sanoneet, että niin sanottuja sivukyliä ei ole jaettu, ja se oli niin kuin 

riidatontakin tässä, niin kertokaa semmonen, jos ei niitä kerran jaettu, niin eikö, siis ihan 

näin yleensä – voitte jättää vastaamatta, kun en tiedä onko tämä teidän ala – miksi siitä ei 

ilmoiteta asiakkaalle, ettei niitä jaeta?” 

T: ”En mäkään, mä en ota kantaa tuohon, että onko jaettu, mutta se…” 

SAA: ”Jos näin… Olette te sanonut, silloin aikaisemmin sanonut, että niitä ei ole jaettu, se 

on tuolla pöytäkirjassa 22 ja 23 sivullako se oli siellä käräjäoikeuden…” 

T: ”Joo no, mutta en tuohon osaa ottaa kantaa, mutta kuten totesin, me ei tiedetä, me 

emme tiedä sitä, eli me toimitaan sen mukaan, mitä me saadan tätä – nää jakelukimput, 

siellä kimpussa on tiedot lähetyksestä, ne jaetaan. Ja jos niitä jää yli, niin niistä ei ilmoiteta 

asiakkaalle, vaan asiakas on hyväksynyt ehdot, ehtojen mukaan ne voidaan hävittää. Se 

sisältyy siihen palvelun hintaan, mutta se ei sisälly siihen palvelun hintaan, että me 

ilmoitettais sitä asiakkalle. Se olisi jo maksais huomattavasti enemmän, kun sen jakelun 

hinta on joku hyvin alhainen hinta, eli puhutaan sentistä, kahdesta, kolmesta – jotain tän 

tyyppistä, sillä hinnalla ei pysty ostamaan semmosta palvelua, että me ilmotettais tätä. Se 

on sitten ihan eri asia, taikka sillä tavalla, että se palautus ja lähetys sitten niin kuin 

esimerkiksi osoitteellisessa kirjeessä.” 

SAA: ”En ihan sitä tarkoittanut. Tarkotin sitä, että jos jakaja saa nipun jaettavaksi, ja 

tiedetään, että Rautalammilla jonnekin sivukylälle ei mee pitkiin aikoihin, tai ei ollenkaan 

jaeta, niin onko teillä joku sisäinen järjestelmä ilmoittaa, että tänne vaan tulee koko ajan 

hirveä nippu näitä jaettavia, mutta eihän näitä jaeta. Eikö sisäisesti ilmoiteta, että pitäisi 

ilmoittaa sinne Savenmaalle että elkää laittako niitä tänne, kun te laskutatte niistä, mutta 

sitten ette jaa. Onko teillä siihen sisäistä järjestelmää?” 

T: ”Ei se varsinaisesti – kuten sanottu, se, että jos me tiedetään jotain tietyllä varmuudella, 

jos sieltä tulee jotain oleellisia asioita, niin totta kai me pyritään se selvittää, mutta me ei 

välttämättä sitä tiedetä ollenkaan, ei me välttämättä tiedetä sitä.” 

SAA: ”Kuka sitä ei tiedä, te vai, jakajahan varmaan tietää, eikö Itellassa oo monia…” 

T: ”Niin, no mää en ota siihen kantaa – se ei kuulu tämmöseen palveluun… Se on sit taas 

niin kuin… Se on eri - se asiakas hyväksyy sen, että ne lukumäärät silloin – se on 

tavallaan asiakkaan katsottava itse se tilanne, että miten paljon painaa. Jos painaa 

jatkuvasti liikaa lähetyksiä, niin…” 

SAA: ”En mää halua siitä enempää ahistaa. Siinä oli (epäselvää)… Ymmärrän ihan 

kannan, että me ollaan esimerkiksi esitetty toisenlaisia kantoja tässä… Eikä sellaiseen voi 

vastata, mitä ei tarkkaan tiedä… Se on selvä asia… Että minusta, minulla ei ole muuta 

kysyttävää, ymmärsin tuon teidän roolin.” 



Käräjätuomari: ”(epäselvää) mistä asiakas näkee nää kulloinkin, sanoitte että 

jakelupisteiden lukumäärän, mistä sen pystyy näkemään, että minkä verran pitää laittaa – 

onko teillä siitä tietoa, mistä asiakas pystyy sen näkemään?” 

T: ”No siitä annetaan sitten, kuten sanottu, meillä on järjestelmässä ne kaikki tiedot, eli 

tietyt senhetkiset tiedot, jotka päivitetään neljä kertaa vuodessa, eli postiluukuista ja 

postilaatikoista, eli sillä tarkoitan näitä jakelupisteitä - kulloinkin voimassa olevat 

postiluukut ja –laatikot, mihin jaetaan postia.” 

Käräjätuomari: ”Minkälainen se järjestelmä on? Mikä järjestelmä se on – te sanoitte, että 

järjestelmässä on?” 

T: ”Joo, se on tällainen tietojärjestelmä, jakelun…” 

Käräjätuomari: ”Mistä se asiakas näkee (epäselvää). Toimitetaanko se asiakkaalle, vai?” 

T: ”Se on puhtaasti meidän sisäinen järjestelmä. Sitä kautta asiakas saa jakeluun, kun 

suunnittelee jakelua, niin asiakas saa tietyn, jos asiakas haluaa esimerkiksi kaikille 

talouksille jakelun, niin sit saa tiedon senhetkisestä – eli…” 

Käräjätuomari: ”(epäselvää) näkeekö sen jostain?” 

T: ”Siinä on tietty…” 

Käräjätuomari: ”Automaattisesti?” 

T: ”Asiakas – sillä on tietty palvelu, mitä asiakas voi nykyään käyttää, et aikaisemmin se 

annettiin Postin myynnistä nää niin sanotut lukumäärätiedot, mutta nykyään on sellainen, 

en muista onko se niin sanottu kontakti-(epäselvää), eli siis tällainen niin kuin mihin voi 

rekisteröityä. Toimii siis tuolla verkossa. Ja sieltä jos asiakas hakee niin kuin jakelun 

kaikille talouksille, niin sieltä tulee sit tieto näistä jakelupisteiden määrästä.” 

Käräjätuomari: ”(epäselvää)” 

T: ”En osaa ihan tarkkaan, mä en tiedä tuota yksityiskohtaa, mutta tuota…” 

Käräjätuomari: ”(epäselvää)” 

T: ”Joo, järjestelmä oli 2004, mutta silloin vielä niin kuin meillä antoi henkilö erikseen nämä 

tiedot sitten – tietyssä muodossa, en osaa tarkkaan sanoa, oliko se joku tällainen levyke 

vai muun tyyppinen, mutta… Ja sit postinumerothan on luetteloon saatavissa joka 

tapauksessa myöskin tuolta Itellan www-sivustolta.” 

Käräjätuomari: ”(epäselvää) tai postilaatikkoa?” 

T: ”Ei näy, ei. Siinä on vaan, se on se osoitetoimipaikka, esim. 00830 tai… Ne näkyy siitä, 

mutta jakelupisteiden eli laatikoiden ja luukkujen määrä ei näy siitä, ne annetaan 

erikseen.” 


