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IAA: ”Mitkä teidän tehtävänne ovat tuolla Itella OYJ:ssä?” 

T: ”Tällä hetkellä vastaan Itellan ns. Kotisuoratiimistä, joka suunnittelee ja juoksuttaa 

osoitteettomia jakeluita asiakkaan puolesta.” 

IAA: ”Mennään näihin varsinaisiin kysymyksiin. Kysyn ensin teiltä näistä 

postiinjättölistoista, joita edellisenkin todistajan kanssa täällä käytiin läpi. Mitä 

postiinjättölistat ovat ja mikä niiden merkitys on?” 

Tuomari: ”Anteeksi, kysyn, tässä välissä aloituskysymykseksi vielä, mistä alkaen olette 

olleet Itellan palveluksessa?” 

T: ”Itellan palveluksessa olen ollut vuodesta 1984 alkaen.” 

Tuomari: ”Vuodesta 1984. Te tiedätte hyvin sitten Itellan käytännöistä vuosina 2000-2004.” 

T: ”Joo, Itellan käytännöistä kyllä, mutta vuosina 2000-2004 olin hieman eri tehtävissä. 

Mutta yhtä kaikki, olin näiden osoitteettomien kanssa tekemisissä.” 

IAA: ”Joo, eli se kysymys oli, mitä nämä postiinjättölistat ovat ja mikä niiden merkitys on?” 

T: ”Postiinjättölista on yleensä asiakkaalle tai postittajalle annettava yhteenvetolistaus 

yhdestä tietystä jakelusta. Ja sellainen yleensä, ainakin meillä, tuotetaan joka jakelua 

varten erikseen.” 

IAA: ”Näytän malliesimerkkiä. Tämä on kantajan kirjallinen todiste 30, kuitenkin, tämä 

postiinjättöluettelo, vuodelta 2000. Onko tämä teille tutun näköinen?” 

T: ”Asettelultaan sikäli, että tunnistan joskus näitä nähneeni. Mutta en tiedä, missä tämä 

on tuotettu.” 

IAA: ”Ovatko postiinjättölistat yleensä tämän näköisiä?” 

T: ”No ne, mitä meillä tuotetaan, ne ovat hieman erinäköisiä. Minulla itse asiassa olisi 

mallikin siitä. Eli meiltä tulee tämännäköisiä, minkä kanssa me ollaan toiminnassa.” 

IAA: ”Jos sen voi näyttää meille kaikille, niin nähdään.” 

T: ”Se on ihan tuore, ja noita tuon näköisiä me käytettiin myös kymmenkunta vuotta sitten.” 

IAA: ”Mikä postiinjättölistan merkitys on?” 

T: ”Lähinnä puhun siitä, mikä sen merkitys meillä on, meidän työssä. Se antaa 

painotalolle, postittajalle tai asiakkaalle tietoa jakeluista, miten se jakelu jakautuu 

postinumeroittain, mahdollisesti paljonko tulee kimppuja. Siitä ilmenee myös yleensä 

jakelun kokonaispainosmäärä.” 

IAA: ”Te sanoitte siis, että se on jakelukohtainen?” 

T: ”Kyllä, me tehdään joka jakelusta erikseen tällainen” 

IAA: ”Kuinka yleistä on, että asiakkaalle tehdään tällainen ihan jakelukohtainen 

postiinjättöluettelo?” 



T: ”Paperisena se ei ole kovin yleistä, jos tarkoitat, onko tuo…” 

IAA: ”Kysytään niin, että kuinka useasti se oli, kun puhutaan 2000-luvun alkupuolesta?” 

T: ”No, minun yksikön tuottamana se ei ole kovin yleistä. Sitä en tiedä, onko niitä muualta 

Postista annettu. Siihen minulla ei ole tietoa.” 

IAA: ”Mitä tiedätte siitä, mitä näille postiinjättölistojen saajille tiedotetaan niitten käytöstä, 

millä tavalla näitä käytetään, ja miten se tieto sitten annetaan näille asiakkaille?” 

T: ”Silloin kun minä olen näitä tehnyt, tai minun yksikköni on näitä tehnyt, silloin yleensä se 

menee tavallaan tilausvahvistuksena se postiinjättölista kyseistä jakelua varten. Eli tässä 

on sen ja sen viikon Kotisuora, tai osoitteetonta jakelua varten postiinjättöluettelo tai 

postituslista.” 

IAA: ”Te kerroitte, että se on jokaista jakelua varten erikseen. Jos asiakas käyttää vanhaa 

postiinjättölistaa, mitä siitä seuraa, tai mitä siitä voi seurata?” 

T: ”Sanotaan näin, että siinä on mahdollista se, että kappalemäärät tiedot ovat 

vanhentuneita, jolloin sitten toimipaikkoihin menee väärä määrä kappaleita. Jos 

postiinjättöluettelo, minkä vuonna 2004 ainakin itse muistelisin näin, että oli aika 

harvinaista, että se oli jakelutoimipaikkakohtainen, joka pitää sisällään yksi 

jakelutoimipaikka useampia postinumeroita. Siinähän on vielä lisäksi ohjaustietoa, joka 

kertoo sen, mitä postinumeroita tai toimipaikkoja yhdestä jakelutoimipaikasta jaetaan. Ja 

jos se on hirveän vanha, näissä jakelun ohjaustiedoissa on voinut tapahtua muutoksia, 

jolloin sitten on mahdollista, että materiaali ohjautuu väärään paikkaan. Joko osittain, tai 

vähän enemmänkin.” 

IAA: ”Mitä siitä tapahtuu, jos se ohjautuu väärään paikkaan? Osaatteko te siitä sanoa sen 

vanhentuneen ohjaustiedon perusteella, joka on saatu sieltä vanhasta 

postiinjättöluettelosta, mitä siitä seuraa?” 

T: ”Mikäli kimppulapussa on mainittu kaikki jaettavat postinumerot, niin normaalikäytäntö 

on se, että jakelu on pyrkinyt ohjaamaan ne väärin ohjautuneet uudelleen, jos heillä vaan 

on tieto, mitkä ne postinumerot ovat. Seurauksenahan siitä ainakin on se, että jakelu 

myöhästyy silloin, koska se kiertää ikään kuin mutkan kautta se materiaali.” 

IAA: ”Entä jos on käynyt niin, että siinä ei ole näitä alapostinumeroita, oikealta nimeltään 

osoitetoimipaikkoja kaikkia mainittu, niin miten näitten osalta siinä sitten käy?” 

T: ”Silloin se materiaali on hävikkiä, koska jakelu ei voi tietää, minne ne kuuluu ohjata.” 

IAA: ”Siitä sitten päästäänkin noihin kimppulappuihin. Miten…” 

Tuomari: ”Kysytään vielä tässä, minä aina joudun selventämään, mutta koettakaa kestää. 

Nyt kun ajatellaan esimerkiksi Savenmaata. Sanotaan, että häneltä lähtee viikoittain, tai 

jos lähtisi, viikoittain tiettyihin jakelutoimipaikkoihin mainoslehtisiä jakoon. Jos eletään 

vuotta 2004 loppupuoliskoa, kun hän sitten suunnittelee viikkojakelunsa, mistä hän 

exactlysti saa tämän tiedon, että tämän jakelutoimipaikan alaisuudessa ovat nämä 

postinumerot? Oliko silloin jo tämä atk-pohjainen…” 



T: ”Jos tarkoitatte aTargetia, joka nykyään on, ei ollut silloin käytössä. Mutta tässä nyt on, 

mennään tavallaan tähän postitusasiaan, tässä on kaksi erilaista tapaa ollut esimerkiksi 

silloin vuonna 2004 postittaa materiaalia. Toinen tapa on niputtaa se 

osoitetoimipaikkakohtaisesti, jolloin yksi nippu, tai jos on iso toimipaikka, voihan siellä olla 

useampia nippuja, mutta se on tarkoitettu yhden postinumeron jakelua varten. Ja jos se 

niputus tehdään näin, silloin tällä ohjaustiedolla ei ole merkitystä, koska se on ihan yhden 

postinumeron tasoinen nippu. Eli se ohjautuu aina oikein. Mutta jos tehdään se 

jakelutoimipaikkakohtaisesti, ehkä vähän nyt havainnollistan asiaa…” 

IAA: ”Pitäisikö meidän mennä tuonne pöydän ääreen?” 

T: ”Minulla on näitä kolme, joista yhden mielelläni tässä itse pitäisin. Eli tässä on esimerkki 

tästä jakelutoimipaikkakohtaisesta kimputuksesta. Tuossa ison ympyrän sisällä on se 

jakelutoimipaikka, ja sen postinumero 02100 Espoo, ja toinen on vaikka 02200 Espoo. Ja 

sitten siinä on ympärillä pienemmillä ympyröillä mainittu ne postinumerot, tämä on 

esimerkinomainen, että mitä postinumeroita päätoimipaikan lisäksi jaetaan, minkä 

postinumeroiden materiaalit menee sinne. Silloin, jos tähän kuvioihin tulee muutoksia, ja 

on käytetty vanhoja tietoja, oletetaan näin vaikka tuo postinumeron ’02120’ 

jakelutoimipaikka muuttuu ’02200’:een, se jaettaisiinkin siitä samasta toimipaikasta. 

Pysyttekö kärryllä?” 

Tuomari: ”Joo.” 

T: ”Jos on käytetty vanhoja tietoja, silloinhan se 02120 määräytyy, se ohjautuu väärään 

paikkaan. Ja sitten palataan siihen kysymykseen, mistä ne tiedot saa, ne on saanut 

Postilta. Mutta siinä on se, että jos tekee jakelutoimipaikkakimputusta, niin sitä on pitänyt 

älytä kysyä, koska yleensä tiedot on annettu, mitä on annettu meiltä, ne on annettu 

osoitetoimipaikkatasolla.” 

Tuomari: ”Eli silloin tämän Savenmaan olisi aina, ennen kuin hän sen lähetyksenä ja 

kimppulapun pistää eteenpäin, hänen olisi pitänyt tarkistaa ennen kuin tekee tilausta 

painoon, Postilta tarkastaa, että mikä.” 

T: ”Kyllä, mikäli on käytetty jakelutoimipaikkakohtaista niputusta. Mutta jos on 

osoitepostinumerokohtainen niputus, silloin ei ole merkitystä. Silloin materiaali ohjautuu 

aina oikein.” 

IAA: ”Kiitoksia, eli mentiinkin jo tuohon kimppuihin, kysyn nyt heti alkuun, millä tavalla se 

kimppulappu on täytettävä? Mitä tietoja siihen tulee?” 

T: ”Kimppulapussa on oltava ainakin tiedot: mitä tuotetta jakelu koskee, mikä on jakelun 

kohderyhmä, jaettava alue, jaettava määrä, jakelun ajankohta, onko se, jos ajatellaan 

vuotta 2004, kyseessä ollut määräpäiväjakelu, 3 työpäivän jakelu vai viikkojakelu. Ja siinä 

on oltava myös tieto, paljonko kyseisessä nipussa on esitteitä, ja paljonko 

osoitetoimipaikkaan tai vaihtoehtoisesti jakelutoimipaikkaan menee yhteensä.” 

IAA: ”Millaisia ohjeita kimppulappujen täyttämisestä on annettu?” 

T: ”Sen tiedän ainakin, että kirjallisesti ne ovat olleet toimitusehdoissa.” 

IAA: ”Kuka täyttää kimppulapun?” 



T: ”Yleensä kimppulapun täyttää postittaja, mahdollisesti postittajan alihankkija, tai 

postittajan toimeksiantaja, sen voi täyttää myös asiakas itse.” 

IAA: ”Kuka on, siis tarkennatteko mikä on postittaja? Onko se asiakas vai kuka?” 

T: ”Asiakas itse voi olla postittaja, mutta jos asiakas on antanut koko työn esim. 

painotalolle, joka painaa materiaalin, niputtaa sen ja postittaa. Silloin monesti voidaan 

sopia, että painotalo täyttää kimppulapun.” 

IAA: ”Kuka on vastuussa kimppulapun täyttämisestä?” 

T: ”Viime kädessä asiakas ja postittaja.” 

IAA: ”Sitten näytän teille, ihan sattumalta jotain kimppulappua, joka on nyt kantajan 

kirjallinen todiste 6, eli tämä ’69300 Toholampi’. Katsotaan tällaista kimppulappua… 

Kysytään näin, että näyttääkö tämä tutulle?” 

T: ”Näyttää tutulle, ehkä minun mielestä tätä on hieman muokattu, no, laitettu tietysti 

lähettäjän yhteystiedot, mikä on hyvä juttu, ja se, mitä tämän näköisiä kimppulappuja olen 

itse nähnyt, on ollut suunnilleen A5-kokoisia. Perusasettelultaan tämä näyttää ihan 

normaalilta kimppulapulta.” 

IAA: ”Sanoitte, että on kahdenlaisia tapoja kimputtaa. Siis se, että jokaista 

osoitetoimipaikkaa varten tehtiin oma kimppulappu, ja sitten vaihtoehtoisesti kimputettiin 

jakelutoimipaikkakohtaisesti. Onko niillä kimppulapuilla jonkinlaista eroa, mitä niissä 

käytetään?” 

T: ”Sinänsä en tiedä, mitä malleja on ollut saatavilla erilaisista kimppulapuista silloin 

vuonna 2004. Mutta tätä kimppulappua voitaisiin käyttää, jos näin ajatellaan, molempiin 

tapoihin, kyllä. Tämä nimenomainen kimppulappu on tarkoitettu postinumerotasoiseen 

kimputukseen, koska täällä on mainittu tasan yksi postinumero. Mikäli tätä olisi haluttu 

käyttää jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen, tässä olisi pitänyt mainita lisäksi, 

oletan, että vaikka tuo Toholampi olisi jakelutoimipaikka, se pääpaikka, mistä sitten 

jaetaan, niin olisi pitänyt mainita ne muut postinumerot, jotka siitä jaetaan. Silloin tätä olisi 

voinut käyttää myös jakelutoimipaikkakohtaisiin kimputuksiin. Vieläkö joitain muita 

huomiota tästä kimppulapusta? (Seuraava myöntävän vastauksen jälkeen.) 

Vastaanottajaryhmä on oikein, tässä kollissa 400 kappaletta, on ihan oikein, yhteensä 

toimipaikkaan on ilmoitettu, ja sitten jakeluaika, mikäli oikein muistan, täällä olisi pitänyt 

mainita, että tämä on nimenomaan määräpäiväjakelu, vaikka se tuolla onkin, mutta 

muistaakseni sanana ’määräpäivä’ oli silloin ehdoissa, että se pitää mainita. Tästä ei näe, 

onko alkuperäinen lappu ollut minkä värinen.” 

IAA: ”Mikä merkitys sillä värillä on?” 

T: ”Ohjeissa on ihan sanottukin, että määräpäiväjakelun lappu pitää olla keltainen. Se on 

sen takia, että se prosessissa erottuu. Silloin jakeluprosessissa toimipaikassa, heille on 

ohjeistettu, että katsokaa keltainen lappu aina, se on tietylle päivälle tarkoitettu jakelu.” 

IAA: ”Tuossa vielä jos mennään tuohon kimppulappuun, jonka äsken näytin, eli tämä 

kirjallinen todiste 6. Jos kuvitellaan, että Toholampi olisi jakelutoimipaikka, mihin tuossa 



olisi voitu merkitä nämä osoitetoimipaikat, mihin se jakelutoimipaikan lisäksi kimpusta 

haluttaisiin jakaa?” 

T: ”Jos tämä on ollut A4-kokoinen, niin kyllä minun nähdäkseni tuohon alle olisi mahtunut 

niitä postinumeroita pitkä liuta.” 

IAA: ”Noista ohjaustiedoista puhuttiinkin jo, mikä merkitys niillä on. Mennään sitten tuohon 

ennakkoilmoitusmenettelyyn, kun siitä on ollut täällä aika tavalla kysymys. Kertoisitteko 

meille, mikä tämä ennakkoilmoitusmenettely on, ja mikä merkitys sillä on?” 

T: ”Ainakin sillä on kahtalainen merkitys. Kun se annetaan riittävän ajoissa, siinä on 

asiakkaalla mahdollisuus saada ennakkoilmoituksesta alennusta jakeluhinnasta. Kun se 

on riittävän aikaisin annettu, siinä on Postin jakelulla silloin mahdollisuus varautua 

tulevaan jakeluun. Erityisesti, jos on isompi materiaalierä, vähän painavampi materiaali tai 

muutenkin, se on resurssien ennakkosuunnittelun kannalta hyvä tieto.” 

IAA: ”Onko sillä muuta merkitystä Itellan prosesseissa?” 

T: ”On sikäli, että se kertoo, minne päin jakelua on odotettavissa. Yleensä ennakkotiedon 

mukana tulee tieto siitä, minne päin sitä jakelua on tulossa.” 

IAA: ”Mitä tietoja asiakas saa, jos hän tekee tuon ennakkoilmoituksen? Mitä tietoja asiakas 

saa sillä perusteella?” 

T: ”En tiedä, mitä vuonna 2004 on asiakkaalle sillä perusteella sanottu. Ainakin asiakas 

saa sen varmuuden, että jakelulle on varattu kapasiteettia.” 

IAA: ”Annetaanko siitä mitään informaatioita, meneekö se ”feedbackia” sinne asiakkaalle?” 

T: ”En tiedä onko vuonna 2004 mennyt. Epäilen, että ei, paitsi jos yritetään jakelua 

sellaisena ajankohtana, sanotaan vaikka pyhänä, jolloin se ei ole mahdollista. Uskoisin, 

että silloin.” 

SAA: ”Oliko teillä kysymykset valmiina siinä lapussa, mistä luitte?” 

T: ”Osa oli sellaisia, mitä olin itse pohtinut, koska tiesin suunnilleen, mitä tässä voi olettaa 

tulevan.” 

SAA: ”Entä osa?” 

T: ”Kaikki ne.” 

SAA: ”Selvä. Muutama tarkentava kysymys, oletteko te henkilökohtaisesti tässä omassa 

äskeisessä kertomuksessanne ottaneet kantaa Savenmaan ja Itellan väliseen 

kimppulappukäytäntöön?” 

T: ”En ole henkilökohtaisesti ollut missään tekemisissä Savenmaan asiakkuuden kanssa 

tai postitusten kanssa.” 

SAA: ”Kerroitte tuossa, että kimputtaa, sanoitte, että jakelutoimipaikkakohtainen kimputus 

pitää kysyä postista. Vastasitte ilmeisesti näin?” 

T: ”Kyllä.” 

SAA: ”Mitä se tarkoittaa? Mitä pitää kysyä, ja keneltä? Ja kenen, ja mitä?” 



T: ”Silloin lähtökohtaisesti asiakas ottaa yhteyttä myyntiin, ja kysyy, onko se mahdollista 

millä ehdoilla.” 

SAA: ”Onko se Postissa, tai organisaatiossa yksi myyjä, vai kuka myyjä se on, keneen 

asiakkaan pitää olla yhteydessä?” 

T: ”Ensisijaisesti tietysti omaan myyjään, jos asiakkaalla sellainen Postissa on. Sitä voi 

tiedustella tietääkseni myös Postin palvelunumerosta. Mutta lähtökohtaisesti asiakkaan 

omalta myyjältä.” 

SAA: ”Mutta asiakas ei itse omatoimisesti voi selvittää tätä jakelutoimipaikkakohtaista 

kimputusta, niinkö?” 

T: ”Vuoden 2004 tilanteestako puhutaan?” 

SAA: ”Niin.” 

T: ”Minun tietääkseni se ei silloin ollut mahdollista. Tarkoitatteko omatoimisuudella sitä, 

että vaikka internetistä katsoo?” 

SAA: ”Juuri sitä tarkoitin. Teillä ei ole tietoa, mitä tämän suhteen Savenmaan kanssa on 

sovittu?” 

jos jakelupaikkakohtaisesti tämä kimppulappu täytetään, kun oli ne kaksi tapaa, 

postinumeroittain ja jakelutoimipaikkakohtaisesti, kerroitte, että jos haluaa 

jakelutoimipaikkakohtaisesti  

T: ”Ei.” 

SAA: ”Vielä jäi joku sellainen kohta, mitä en ehkä ymmärtänyt, mutta te tarkistanette sen 

minulle, tai mihin se liittyy, kun sanoitte jotain, että ’jakelu pyrkii ohjaamaan virheelliset 

kimppulapputiedot’. Siis mitä se asia kokonaisuudessaan tarkoitti?” 

T: ”Oletetaan, että kimputus on tehty jakelupaikkatasoisesti. Ja kimppulapussa on mainittu 

kaikki jakelutoimipaikan postinumerot, eli jos sitä alue-esimerkkiä saa käyttää, esim. 

kimppulapussa on 02100 jakelutoimipaikka, ja siinä on mainittu, että jaetaan 02100, 

02110, 02120 ja niin poispäin, ne kaikki toimipaikat. Ja nyt se nippu tulee sinne jakeluun. 

Siinä on x kappaletta esitteitä ja päällä nippulappu, jossa mainitaan nämä kaikki 

postinumerot, mitä siitä on tarkoitus jakaa. Silloin kun sellainen tulee jakeluun, jos jakelu 

huomaa, että ’aha, täällä onkin yksi postinumero, joka ei kuulu enää meille’, niin silloin 

siinä tapauksessa. Mutta jos ei ole mainittu, niin silloin se on mahdotonta.” 

SAA: ”Kysyn vielä sillä lailla, mihin tuo tieto teillä perustuu? Vai onko tuo teidän 

olettamus?” 

T: ”Se perustuu ihan käytännön kokemukseen, mitä minulla jakelukentältä on tietoja.” 

SAA: ”Nyt jos sitten ajatellaan, kun äsken näytettiin tätä, no nyt minä menin sen 

sotkemaan, tätä kimppulappua, eikö vaan? 

T: ”Kyllä.” 

SAA: ”Puheenjohtaja, tämä on se K6.” 



Tuomari: ”Toholampi, joo.” 

SAA: ”Jos tuohon on merkitty vaikka tuo ’69300’, ja se tarkoittaisi jakelutoimipaikkaa, ja 

sitten niitä osoitetoimipaikkoja yhteensä. Eli jos tämän kimppulapun tekijä tarkoittaisi sillä 

niitä osoitetoimipaikkoja ja jakelutoimipaikkoja, Toholampi, yhteensä.” 

T: ”Eli oletetaan näin, että se joka on täyttänyt kimppulapun, olettaa, että kaikki 

Toholammin toimipaikan postinumerot ovat tässä nipussa.” 

SAA: ”Niin, niin. Liittyikö tuo, ’jakelu pyrkii ohjaamaan virheellisesti kimppulaput’, liittyykö 

se tähän tapaukseen?” 

T: ”Ei, koska jakelu ei voi millään siitä tietää, että siinä on tarkoitettu kaikkia 

postinumeroita, jotka Toholammilla…” 

SAA: ”Mihin se tieto perustuu teillä? Että se ei voi tietää.” 

T: ”No mistä ihmeestä se voisi tietää, että sillä tarkoitetaan noita kaikkia jakelutoimipaikan 

postinumeroita.” 

SAA: ”Niin, eli te ette tiedä. Te vaan arvelette, että ei sitä voi tietää.” 

T: ”Eihän sitä voi tietää.” 

Tuomari: ”Kukkonen ajaa sitä takaa, että jos tämä jakelutoimipaikka, sanotaan, että jos 

sen välittömässä alaisuudessa on vaikka 1000 taloutta, ja sitten näitä mainoksia onkin 

tullut 3000 kappaletta. (Tässä välissä joku, ilmeisesti IAA Siivola, huutelee, että ’seuraava 

kysymys’.) Eikö siellä jakelutoimipaikalla silloin sellainen lamppu syty, että hei, tämä on 

tarkoitettu kaikille alanumeroille?” 

T: ”Jos oletetaan näin, niin saattaa syttyä, mutta saattaa olla, että ei syty. Se on ihan 

mahdollista kummin päin… Jakelutoimipaikka pyrkii toimimaan mahdollisimman 

täsmälleen sen tiedon perusteella, ja oletetaan, että Toholammilta jaetaan vaikka 20 

postinumeroa, se on ihan mahdollista maaseudulla, että niitä on aika paljonkin. Ja sinne 

tulee 2000 esitettä, niin jakelulla tulee kova ongelma siinä, että okei, no, jos se esitteiden 

määrä ei täsmääkään ihan täysin siihen koko piirin kappalemäärään, etenkin, jos se sattuu 

olemaan vähän vähäisempi, niin tulee ongelma, että mikähän postinumero pitäisi jättää 

jakamatta. Ja tällöin on mahdollista se, että jakelu ryhtyy jakamaan niin pitkälle kuin 

tavaraa riittää. Ja silloin voi olla, että se jakelu ei kohdistu ihan sinne, minne asiakas on 

halunnut. Sen takia jakelulle kimppulappu on jakeluohje myös. Sen takia on ehdottoman 

tärkeää, että jos se on jakelutoimipaikkakohtainen, mainitaan myös ne postinumerot, joille 

se jaetaan, koska se ei välttämättä koske niitä kaikkia yksittäisiä postinumeroita.” 

Tuomari: ”Sitten on tämä toinen puoli asiasta, että jos yli jää 2000? Tässä teidän 

esimerkissä oli, että joku postitoimipaikka jää ilman, että niitä onkin liian vähän. Mutta 

sitten taas toisessa esimerkissä, jos jääkin syliin 2000. Se oli se Kukkosen alun perin 

etsimä vastaus siihen kysymykseen, että eikö silloin pitäisi tietyllä tavalla kellot soida, että 

hei, kyllä tämä on tarkoittanut kaikkia alapostinumeroita?” 

T: ”Siinä on nyt se ongelma, kun jakelu pyrkii toimimaan sen mukaan, mitä postinumeroita 

on ilmoitettu, ja materiaalia voi jäädä myös yli, totta kai se saattaa herättää kysymyksiä, 



etenkin jos jää niin paljon. Jos jakelussa määrät stemmaa vain kaikkiin niihin 

postinumeroihin, niin saattaa olla… Mutta sitä ei ole minun mielestäni missään näin 

ohjeistettu.” 

Tuomari: ”Voin sanoa, että tämä heijastaa sitä kokonaisuutta, mikä meille on selvinnyt: osa 

toimipaikoista on jakanut myös alapostinumerot, ja sitten on myös toimipaikkoja, jotka ovat 

toimineet tiukasti tuon määritteen mukaan.” 

T: ”Koska kun siellä on vaan se yksi postinumero, ’69300’, niin sen jakelu on ainakin 

varmaa, se pitää jakaa.” 

SAA: ”Kuten puheenjohtaja äsken sanoi, se tulikin jo kysyttyä, kun tässä on näitä ja tuolla 

on esimerkkejä. Tuota, mikä se oli ihan tarkalleen se teidän tehtävä? Miten te otatte 

omassa työssänne kantaa näihin asioihin, mikä nyt oli tämä puheenjohtajan kysymys? 

Oletteko te ratkonut näitä asioita omassa työssänne?” 

T: ”Siis kappalemäärä…?” 

SAA: ”Näitä kysymyksiä.” 

T: ”Tällä hetkellä kyllä, mutta vuonna 2004 en. Eli vuonna 2004 olin postitustalo 

Astroksessa (Kirjapaino Astros) töissä, okei se on Postin tytäryhtiö, mutta postittajana, tai 

postitusryhmän vetäjänä. Ja osoitteettomia kyllä postitettiin, eli täytettiin kimppulappuja, 

laitettiin materiaalia nippuihin ja rullakoihin ja niin poispäin.” 

SAA: ”Ette siis olleet Postissa töissä 2004?” 

T: ”Postin tytäryhtiössä.” 

SAA: ”Liittyykö se ihan tähän systeemiin sitten?” 

T: ”Kyllä siis liittyy, mutta minulla ei ollut pääsyä kaikkiin näihin tietoihin.” 

SAA: ”Eli onko niin, että te ette tiedä, miten 2004 tilanne eroaa tästä päivästä?” 

T: ”Joiltakin osin tiedän, mutta en kaikilta osin.” 

SAA: ”Tämä ei ole mitään salatiedettä, kysyin vaan, halusin tietää miten…” 

T: ”Joo, eli kimputuskäytännöistä tiedän vuoden 2004 tilanteesta hyvinkin paljon, koska 

itse toimin kimputtajana.” 


