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IAA: ”Mää aluksi kysyisin, että mitkä teidän tehtävänne tuolla Itella Posti Oy:ssä ja 
aiemmin Itella Oyj:ssä on?” 

T: ”No mä olen myyntipäällikkö Itella Posti Oy Jakelupalvelut –nimisessä 
liiketoimintayksikössä.” 

IAA: ”Joo, ja mitä teidän tehtäviinne siellä kuuluu?” 

T: ”Vastaan siellä tiettyjen asiakkai… nimettyjen asiakkaiden myynnistä.” 

IAA: ”Sitten mennään suoraan asiaan. Aletaan puhuu tällasista ku postiinjättölistoista, niin 
mitä postiinjättölistat ovat, mikä niitten merkitys on?” 

T: ”No postiinjättölistahan on tällanen… itse asiassa termi on tällainen varmaankin alan 
termi, ei mikään vakiintunu esimerkiksi Itellan termi, vaan käytetty yleisesti kirjapainojen ja 
Itellan, entisen Postin, välisessä toiminnassa. Se on tämmönen aputyökalu, millä 
kirjapaino pystyy niin sanotusti yksiköimään ne jaettavat tuotteet, jotta ne kulkee meiän 
prosessissa mahollisimman sujuvasti.” 

IAA: ”Kenelle kaikille niinku näitä postiinjättölistoja jaetaan?” 

T: ”No postiinjättölistaa ei sinänsä jaeta kenellekään, että se on jakelukohtainen työkalu, ja 
se tehdään aina yhtä jakeluu varten. Käytännössä se on Excel-taulukko.” 

IAA: ”Siis tehdään yhtä jakelua varten?” 

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”Kuinka usein niitä päivitetään? Osaatteko te siihen sanoa tietoa?” 

T: ”No siis niinku mä sanoin, niin jos tällainen postiinjättölista tehdään yhtä jakelua varten, 
niin meillä on ehkä asiakkaat, jotka – mun vastuulla sellasia asiakkaita, jotka jakaa meiän 
(epäselvää) kerran viikossa, niin silloinhan se tehdään tietysti kerran viikossa. Joitakin 
asiakkaita ajatellen tietysti harvemmin – se riippuu aina siitä, kuinka usein asiakkaat jakaa. 
Niinku mä totesin, se on yhtä jakelua koskeva aputyökalu.” 

IAA: ”Miten näille postiinjättölistojen saajille tiedotetaan, että millä tavalla niitä käytetään?” 

T: ”No siihen on muodostunu sellanen käytäntö, että mehän ei sitä missään 
toimitusehdoissa tai palvelukuvauksessa tai muissa dokumenteissa vaadita, että siihen on 
muodostunu sellanen käytäntö, että jotkut kirjapainot, käsittääkseni - nyt ollaan tietysti 
pikkasen heikolla alueella, kun en kirjapainotekniikkaa niin hyvin tunne, mutta jotkut painot 
tekee niitä itse, joillekin ne toimitetaan meidän Itellan asiakaspalvelun toimesta.” 

IAA: ”Te vastasittekin jo tohon, mut kysyn varmuuden vuoksi, kuinka kauan niinku yhden 
postiinjättölistan tiedot, niin kuinka kauan ne on voimassa?” 

T: ”Sen yhden jakelun ajan.” 



IAA: ”Kuinka paljon – sanotaan, että jos spekuloitas nyt, että jos sitä yhtä postiinjättölistaa 
käytettäs pidemmän aikaa, niin millä tavalla ne tiedot siinä sitten – kuinka nopeasti ne 
muuttuis?” 

T: ”No siinä muuttuisivat muutamia liikkuvia osia, että siinä tietysti muuttuu meidän niin 
sanottu ohjaustieto, eli jakelutoimipaikan alueet muuttuu, postinumeroalueet muuttuu, ja 
sitte tietysti ne postiinjättöpisteiden lukumäärät muuttuu sitä mukaa ku me niitä päivitetään, 
eli neljä kertaa vuodessa.” 

IAA: ”Nyt ku ne muuttuu tolla tavalla noin, niin millä tavalla sitte asiakas pystyy 
varmistumaan, että ne tiedot ovat aina ajan tasalla?” 

T: ”No, postiinjättölistahan tehdään kulloinkin voimassaolevan tilanteen mukaan ja se 
päivittyy kaikille näkyvässä muodossa tietysti itella.fi-sivuilla, jos ajatellaan 
postinumerokohtaisia jakelumääriä, ja sitten meidän intranetissä, jos ajatellaan niitä 
ohjaustietoja eli jakelutoimipaikkojen postinumeroiden muuttumista. Ne tiedot on myös 
itella.fi:ssä esillä, koko ajan kun ne päivittyy.” 

IAA: ”Mites nyt – me puhutaan täällä vuodesta 2004, muistatteko miten oli vuonna 2004, 
oliko tilanne sillon samanlainen?” 

T: ”Joo, paitsi että sillon se osote oli tietysti www.itellaposti.fi.” 

IAA: ”No te mainitsitte tollasen, että siellä ohjaustiedot muun muassa – et ohjaustiedot 
muuttuvat, postiinjättöpisteet muuttuvat, niin mikä merkitys näillä ohjaustiedoilla on?” 

T: ”No niillä on tietysti olennainen merkitys, että se tavara, mitä on tarkotus jakaa, ohjautuu 
oikeeseen toimipaikkaan siinä aikataulussa kun on tarve.” 

IAA: ”Mistä nää ohjaustiedot saa? Tai mistä siis asiakas saa ohjaustiedot?” 

T: ”No ne on myöskin julkista tavaraa, eli meillä on tällaset yksiköinti- ja kimputusohjeet, 
jotka on sekä painettuna saatavissa että pdf-dokumenttina siellä itella.fi. Muistaakseni 
kohdassa ohjeet ja hinnat, oisko se alla niinku erillisenä.” 

IAA: ”Millä tavalla toi postiinjättölista sitte vaikuttaa näihin ohjaustietoihin sinne 
asiakkaaseen päin?” 

T: ”Nyt asiakkaalla tarkoitetaan sitä lähettävää asiakasta?” 

IAA: ”Kyllä, lähettävää.” 

T: ”Niinku mä tossa taisin aluks todeta, niin tällanen postiinjättölista ei oo mikään sellanen 
dokumentti, mitä me toimitusehdoissa tai tuote-ehdoissa vaaditaan, vaan jos ajatellaan 
semmosta asiakasta, joka vaikkapa ensimmäisen kerran käyttää Itellan jakeluverkkoo 
jonkun tuotteensa jakamiseen, niin se perusedellytys on, että – ja nyt tarkennetaan tässä, 
että puhutaan nyt osotteettomista lähetyksistä – niin perusedellytys on, että kimputetaan ja 
yksiköidään ja tuodaan, jätetään Postiin, ja se kimppulappu on siinä se ohjaava tekijä, ja 
sitä postiinjättölistaa ei suin… se toimii vaan sellasissa – tai sitä käytetään sellasissa 
tapauksissa, että siit on erikseen asiakkaan ja usein myös kolmannen osapuolen eli sen 
painolaitoksen tai postitustalon kanssa sovittu.” 

IAA: ”Jos tollasta käytetään, niin millä tavalla sitten – tai ilmenevätkö ne ohjaustietojen 
muutokset sitten siitä postiinjättölistasta?” 



T: ”No postiinjättölistahan tehdään niillä tiedoilla, mitä on saatavilla, ei siitä sinänsä mitään 
ilmene…” 

Käräjätuomari: ”Nyt ku ollaan tässä teemassa, niin mä koitan itselleni avata tätä asiaa. Mä 
näytän todistajalle tällaista, tää on nimeltään postiinjättöluettelo, K 24, ihan siihen vaan, 
että näätte silmienne edessä, mistä puhutaan. Niin tässä nyt on postiinjättöluettelo. 
Ajatellaan Savenmaata, hän on lähettämässä tällä viikolla nytten vaikkapa 300 000 – 
400 000 osoitteetonta mainoslehteä, ja hän ton perusteella sitten katsoo, että kuinka tuo 
jakelu – missä on jakelutoimipiste ja minkä jakelutoimipisteen alaisia postinumeroita siinä 
sitten on, ja sit jos hän ens viikolla taas tekee saman lähetyksen, pitääks hänen sitäkin 
kertaa varten taas tulostaa tollanen nivaska?” 

T: ”Kyllä joo, paitsi että täähän on ilmeisesti nyt…” 

Käräjätuomari: ”Siinä ei oo päiväystä.” 

T: ”Niin, tää ei oo tätä päivää…” 

Käräjätuomari: ”Se on vuodelta 2000.” 

T: ”No, sattuneista syistä olin sillonki näissä samantyyppisissä hommissa, voisin tunnistaa, 
et tää on meidän sillosesta työkalusta tulostettu, ja tilannehan menee just noin, että sekä 
sillon että nyt, et niinku mä tos totesin äsken, niin jokaista jakelua varten tää on 
päivitettävä, koska eihän ulkopuolinen voi tietysti tietää muuten, mitä meidän prosessissa 
on muuttunut, vaan se tieto on hankittava joko sieltä meiän nettisivuilta tai soittamalla 
asiakaspalveluun.” 

Käräjätuomari: ”Onks se, jos on käteisasiakkaasta kyse, niin onks tuo tuollanen asiakirja, 
niin onks se maksullinen?” 

T: ”Tätähän me ei vaadita prosessissa missään. Meille voi jättää tavaraa ilman tämmöstä 
postiinjättöluetteloa – tää on vaan, niinku totesin, niin apuväline ja työkalu sillon kun on 
asiakkaan kanssa sovittu siitä, että tämmöstä käytetään, ja tätä työstetään apuvälineeks 
vain.” 

Käräjätuomari: ”Pystyyks asiakas, kun eletään vuotta – esimerkiksi vuotta 2004, niin 
pystykö asiakas tulostaa tuollasen itselleen, vai olikse…?” 

T: ”Nyt, nyt en muista… Meillä olin sillon sellanen työkalu netissä, siellä posti.fi:ssä ku 
Kohdistaja, ja en muista oliko siellä mahdollisuus tulostaa enää tällasta listaa… Tällä 
hetkellä meillä on työkalu nimeltä A-Target, ja siinä ei ainakaan ole sitä, et sitä nyt ei oo 
niinku tämmösessä geneerisessä rajapinnassa asiakkaita kohtaan niin ookkaan sitte 
tarpeeksi sen takia, että esimerkiksi jollekin pienelle käteisasiakkaalle, niin se tois vaan 
hankaluutta elämään.” 

Käräjätuomari: ”Selvä. Voitte jatkaa.” 

IAA: ”Tää selventää… Yhteenvetona tosta, mä ymmärsin näin, että jokaista jakelua varten 
on oltava uus, jotta ne ohjaustiedot on kohdallaan.” 

T: ”Kyllä vaan.” 

IAA: ”Mitä siinä tapahtuu, jos ne ohjaustiedot on väärin?” 



T: ”No tavara tietysti ohjautuu, niinku täs puheenjohtaja totes, niin tätä voi käsittää niinku 
kahdella tavalla tätä ohjaamista, eli ne pitää saada sinne jakelutoimipaikkaan ne jaettavat 
tavarat, josta jaetaan sitten erikokoinen määrä postinumeroihin, ja jos ne ohjaustiedot on 
väärin, niin että jos jakelutoimipaikan ikään kuin tää alue, mitkä postinumerot se jakaa, 
muuttuu, niin silloinhan sen jonkun postinumeron tavara menee väärään 
jakelutoimipaikkaan ja silloin se jakelu myöhästyy niin että…” 

IAA: ”Mitä siitä seuraa, kun te sanotte, että myöhästyy, voiko siinä olla muita seurauksia, 
jos se menee väärään paikkaan?” 

T: ”No ei tietysti varmaan meidän kannalta, että meillähän se prosessi toimii niin, että jos 
tällainen osoitteeton jakelu, joka täs tapauksessa tarkottaa siis niitä kimppuja tässä 
vaiheessa, niin se on se kimppulappu, on se ohjaava tekijä oikeasti, niin jos siellä 
toimipaikassa havaitaan, että ahaa, tässä on nyt väärin ohjautunut tää tavara, niin silloin 
se otetaan ikään kuin sivuun, ja tehdään siihen kimppulappuun oikeet merkinnät, viedään 
se tieto meidän poikkeamanhallintajärjestelmään, ja toimitetaan se iltapäiväkuljetuksilla 
takasinpäin sitä prosessia, esimerkiksi postikeskukseen, josta se lähtee seuraavana 
päivänä sinne oikeeseen osote…” 

IAA: ”Mistä siellä jakelutoimipaikassa tiedetään, että mille postinumeroille se pitää, tietty 
lähetys, tällainen osoitteeton lähetys, jakaa?” 

T: ”No kyllä tietysti aika vaikea ois kuvitella, et kun me tätä tavaraa joku 700 miljoonaa 
kappaletta vuodessa jaetaan, et me jotenki tiedettäis.” 

IAA: ”Missä se tieto ilmenee?” 

T: ”No se ilmenee ihan meidän tuotantojärjestelmissä.” 

IAA: ”Mut se, et mihinkä asiakas haluaa sen?” 

T: ”Jaa, no se on kimppulapussa.” 

IAA: ”Mitä siihen kimppulappuun pitää merkitä, et se sieltä jakelutoimipaikasta jaetaan 
myöskin niihin osoitetoimipaikkoihin?” 

T: ”No siinä kimppulapussa näkyy se jakelutoimipaikka ja siitä jatkavat jakelutoimipaikat.” 

IAA: ”Siis tarkotatteko osotetoimipaikkoja?” 

T: ”No nyt täs ehkä on syytä näitä termejäkin ajatella, mä nyt puhun tietystikin niiku Itellan 
terminologialla, ja tietysti voidaan ulkopuolella käyttää jotain muitakin termejä, mutta 
jakelutoimipaikka on siis se fyysinen rakennus, mikä sijaitsee jossakin postinumerossa, 
esimerkiksi 00180, missä nyt ollaan, niin jos siitä jaetaan tiettyjä osotepostinumeroita…” 

IAA: ”Kuinka usein – tai mä kysyinkin ton… Mites sitte, onko eroa tämmösillä sähkösillä tai 
paperisilla postiinjättölistoilla, muuta ku niitteen muoto? Onko niillä mitään eroa?” 

T: ”Ja nyt siis sähköinen postiinjättölista on sähköpostilla lähetetty Excel-tiedosto, mun 
mielestä. Ja paperinen postiinjättölista on sitten siitä Excelistä tulostettu dokumentti.” 

IAA: ”No mennään sitten tuohon ennakkoilmoitusmenettelyyn…” 

Käräjätuomari: ”Hetki, kun oltiin tässä näin, niin minä taas koitan itselleni selkeyttää… 
Esitetään teille kantajan todiste K 5, joka on tuon Savenmaan 22.10.2004 lähettämän – 



siinä on Savenmaan postitus, se on Längelmäki 35400, ensinnäkin kysyn, että onko tuo 
kimppulappu – muistatteko, millainen vuonna 2004, onko tuo kimppulappu… Savenmaan 
postihan jaettiin jakelutoimipaikkakohtaisesti, ja he on käyttäneet tämänkaltaista 
kimppulappua, onko se teidän mielestänne ihan oikee kimppulappu?” 

T: ”No kyllä tää näyttää ihan oikeelta, tässä on 850 kappaletta tavaraa jaettavana 35400 
Längelmäki. Sitä en tietysti tästä pysty sanomaan, onko tää jakelutoimipaikka vai onko tää 
postinumero, mutta sillä ei sinänsä oo väliä. Sinne tää on niinku…” 

Käräjätuomari: ”Oletetaan, että jos se ois jakelutoimipaikka, niin mistä te näkisitte, minne 
postitoimipaikkoihin jaetaan?” 

T: ”No silloin tää ois tietysti kimputettu eri tavalla, et jos ne kimputetaan tavarat 
jakelutoimipaikoittain, niin silloin kimppulapussa – toisin kuin tässä kimppulapussa – 
näkyy, jos tästä 35400 Längelmäestä jaettas useita postinumeroita, ne postinumerot olis 
tässä kimppulapussa. Mut voidaan myös kimputtaa tällä tyylillä, että jokainen postinumero 
on niinku tavallaan oma kimputuksensa. Tai riippuen nyt siitä kuinka paljon tavaraa menee, 
tässä näyttäs tää kolli – tarkottaa nyt yhtä kimppua – niin tänne on menny kaks kimppua ja 
50 kappaletta on jääny sitte ikäänku kolmanteen, tällaseen vajaaseen kimppuun. Eli 
kimputtaa voi kahdella tavalla, osoitepostinumeroittain, eli joka ikinen postinumero 
Suomessa, tai sitten jakelutoimipaikoittain, jolloin kimppulapussa näkyy ne 
jakelutoimipaikat.” 

Käräjätuomari: ”Jos me jakelutoimipaikoittain kimputettaisiin, niin olisiko se kimppulappu 
erilainen ulkonäöltään?” 

T: ”Ei välttämättä, vaan se olisi ihan samanlainen jokaisessa toimipaikassa jokainen 
postinumero joo, mut siinä näkys myös ne muut postinumerot.” 

Käräjätuomari: ”No tuossa kun ei ole oikeestaan paikkaakaan muille postinumeroille, niin 
johtaako se vähä harhaan?” 

T: ”Ei vältt… Nyt on yksittäisestä kimppulapusta erittäin vaikee päätellä, miten se koko 
muu satsi on niinku kimputettu, mutta…” 

Käräjätuomari: ”Mutta oletetaan, ja ilmeisesti tilanne on se, että tuo on jakelutoimipaikka, 
sen alaisuudessa on useampia jakelutoimipaikkoja, mutta on vaan yks kimppu, ja sen 
päällä on tuo.” 

T: ”No sillon tää menee tuonne 35400 Längelmäelle, piste.” 

Käräjätuomari: ”Siihen se pysähtyy?” 

T: ”Mm... Mut muuten tää kimppulappu on kyllä ihan niinku pitää ollakki, ei siinä.” 

IAA: ”Joo, sitte jos voidaan siirtyä tohon ennakkoilmotusmenettelyyn, eli kertoisitteko 
meille, mitä tarkoitetaan ennakkoilmoitusmenettelyllä?” 

T: ”No ennakkoilmoitusmenettely – se on vähän mahtipontinen sana, ei sitä ihan niin niinku 
voimakkaasti tuoda esiin, mutta se on siis asiakkaan kanssa sovittu ja hintaan vaikuttava 
asia sillä tavalla, että se on käytössä erityisesti usein lähettävien ja paljonkin lähettävien 
asiakkaiden kanssa, ja tarkottaa sitä, että asiakas ikään kuin varaa meiltä käsittely- ja 
jakelukapasiteettia etukäteen, ja saa siitä sitten hyvitystä hinnassa, koska peruste on 
hinnoittelu… tai siis peruste on tietysti se, että me pystytään silloin resurssejamme 



allokoimaan niinku paremmin.” 

IAA: ”Onks sillä mitään muita funktioita kuin se, että te pystytte varaamaan resursseja?”  

T: ”Ei käytännössä.” 

IAA: ”Mikä merkitys sillä on niinku asiakkaalle, tällä ennakkoilmoitusmenettelyllä?” 

T: ”No asiakkaalle sillä on tietysti se etu, että postimaksut vähän putoaa.” 

IAA: ”Mihin asti siellä organisaatiossa Itellassa tieto tosta ennakko… tai siis 
ennakkoilmoitusmenettelyssä olevat tiedot, niin minne asti ne menevät?” 

T: ”Jakelutoimipaikkaan.” 

IAA: ”Osaatteko kertoa sitten siitä, että kun sieltä tulee sitten toi jakelu, jossa on 
kimppulappu, mistä esimerkkiä näytettiin tossa teille, niin verrataanko sitä siihen 
ennakkotietoon millään tavalla?” 

T: ”Käsittääkseni ei.” 

IAA: ”Ohjaako tää ennakkotietomenettely millään tavalla sitten sitä jakelua tosiasiallisesti?” 

T: ”No ohjaa se sillä tavalla, että tietysti vuorolistoja voidaan niinku laatia sen mukaan, jos 
on ennakkoon tiedossa, että sinne on tulossa vaikkapa paljon tavaraa tietylle päivälle, 
jolloin on muutakin postia paljon. Esimerkiksi kuun vaihteet, loppuviikon päivät ovat 
tällaisia.” 

IAA: ”Ohjaako se sitten sitä, kun sinne se paketti tulee, niin sen paketin kulkua?” 

T: ”Se ennakkotieto?” 

IAA: ”Niin.” 

T: ”No paketeista sinänsä en tiedä, mutta…” 

IAA: ”Anteeksi, mä käytin vähän ehkä väärää sanaa, käytin paketti... Sinne tulee kimppu, 
kimppu ilmeisesti on mihinkä ne mainokset on laitettu, se on oikee ilmaisu.” 

T: ”Sinänsä se ennakkotieto ei ohjaa, mut että onhan siinä tietysti se, että sitä tavallaan 
niinku jakelussa osataan odottaa ja varautua näin ollen, mutta ennakkotieto ei sinänsä 
ohjaa sitä varsinaista jakelua enää sen jälkeen, kun se on se tavara sinne ilmaantunut.” 

IAA: ”No millä perusteella se sitten jaetaan? Se, kun sinne tulee - kimppu tulee, mikä on se 
ratkaiseva tekijä siinä että millä se jaetaan?” 

T: ”Se on se jakopäivä.” 

IAA: ”Mutta mä siis tarkotan sitä, mikä vaikuttaa, minkä dokumentin perusteella se jakelu 
sitten suoritetaan? Minne ne lehdet, mainokset menevät?” 

T: ”No se informaatio on siinä kimppulapussa, ja kun osoitteettomasta on kysymys, nehän 
jaetaan niin kuin jokaiseen postiinjättöpisteeseen, mitä meillä on jaettavana.” 

IAA: ”Joo eli kimppulappu on siinä ratkaiseva?” 



T: ”Joo, kyllä kyllä.” 

SAA: ”Mä nyt tarkistan vielä muutamat kysymykset, eli te ootte olleet 2000 vuodesta 
eteenpäinkin jo Itellan palveluksessa?” 

T: ”Olen tullut Itellan, silloiseen Postin palvelukseen 1995, joulukuun 1. päivä.” 

SAA: ”Onko niinku sitten, kun puhutaan tästä Savenmaan jutusta, onko teillä ollu niinku 
Savenmaan juttu itellä käsittelyssä siinä teiän pöyällä?” 

T: ”No mä voin sanoa, että vuosien varrella kukaan Itellan organisaatiosta, Postin 
organisaatiosta, joka on osoitteettoman jakelun kanssa ollut tekemisissä, ei ole voinut 
välttyä Savenmaalta.” 

SAA: ”Eli millä lailla se teillä sitten on ollut?” 

T: ”No, erilaisia selvityksiä on tehty talon sisällä esimerkiksi prosessin toimivuudesta tai tän 
tyyppisiä asioita selvitetty, mistä äsken puhuttiin ja miten tavara on ohjautunut, ja niin 
poispäin.” 

SAA: ”Onko ne olleet niinku talon sisäisiä selvityksiä, vai ootteko te ollu henkilökohtaisesti 
Savenmaan kanssa tekemisissä?” 

T: ”Ei, talon sisällä.” 

SAA: ”Onko teillä tietoa ylipäätään talon ja Savenmaan välisistä sopimuksista – tai näistä 
neuvotteluista ja selvityksistä?” 

T: ”No kyllä joo, jonkun verran on.” 

SAA: ”Minkälaista tietoa?” 

T: ”No lähinnä se tieto, mitä nyt esimerkiksi tässä materiaalissa on, mitä tässä näitä 
ohjaus, postiinjättölistoja, kimppulappuja ynnä muita on niinku tarkasteltuna.” 

SAA: ”Tässä puhutaan vaikka nyt 2004 vuodesta, loppuvuodesta, ootteko te perehtyny - 
onko teillä jotain erityistä tietoo siltä ajalta näihin listoihin, ja Savenmaan ja Postin välisiin 
sopimuksiin kerrottavaa, tai tietoa, sellasta millä vois olla merkitystä? Ootteko te tutkinu 
sitä asiakokonaisuutta siltä osin?” 

T: ”No en muuten kuin yleisellä tasolla.” 

SAA: ”Oliko se tässä, minkä te äsken kerroitte, oliko se niinku yleisen tason tietoja nämä, 
vai liittyikö nämä suoraan johonkin Savenmaa ja Postin väl…” 

T: ”Ei liittynyt mitenkään. Yritin kuvata tässä, miten se prosessi toimii.” 

SAA: ”Onko teillä antaa niinku tarkennuksia nuihin äskeisiin suhteessa Savenmaahan? Eli 
onko siinä jotain yksityiskohtia antaa suhteessa Postin ja Savenmaan väliseen tähän 
toimivuuteen suhteessa, mitä te äsken kerroitte?” 

T: ”Ei.” 

SAA: ”Että se oli niin kuin tarkoitus. En tiedä kuinka ne liittyvät nuo yleiset tiedot 
Savenmaahan, ja kuinka te olette niitä ajanut. Teillä oli niin kuin yleisiä tietoja, mitä sieltä 



tuli tuolta teidän työpöydältä?” 

T: ”Kyllä kyllä.” 

Käräjätuomari: ”Ja sitten itselleni taas, ilmeisestikään en ole mikään järjen jättiläinen, niin 
semmoista koittaisin, sanotaan kun Savenmaalla oli tää jakelutoimipaikkakohtainen jakelu 
- kimputus sovittu, ja sitten Savenmaa tekee siellä tiloissa näitä kimppuja, niin kun 
Savenmaa halus sellaisen tiedon, että mitkä osoitetoimipaikat ovat minkäkin 
jakelutoimipaikan alaisuudessa, niin eletään vuotta 2004, loppupuoliskoa, mistähän 
sellaisen tiedon olis saanut? Jos vain tarvitsee sitä tietoa, että mitkähän postinumerot on 
minkäkin jakelutoimipaikkojen alaisia?” 

T: ”No en muista tarkkaan, oisko sen silloin saanut posti.fi:stä, mutta ainakin sen tiedon 
tietysti on saanu soittamalla meidän asiakaspalveluun.” 

Käräjätuomari: ”Ja mistä lukien sen sai, ootte varma, posti.fi?” 

T: ”No ennen sitä. En muista oliko se vuosi 2000, mitä tutkailin.” 

Käräjätuomari: ”No niin, 2000, mutta tämä meidän riidan kohde on 2004 loppupuoli.” 

T: ”No nyt en jaksa muistaa, että milloin se tilanne muuttu niin, että sieltä meidän netissä 
olevasta työkalusta ei enää näitä postiinjättölistoja voinu tulostaa. Mutta joka tapauksessa, 
jos lähettäjä oli sitä mieltä ja hänen niinku kumppaninsa, tässä tapauksessa en tiedä oliko 
kumppaneita mukana kuvioissa, sitä mieltä, että tällaista tarvitaan, niin kyllähän 
semmosen sitten meiltä tietysti saa erikseen pyytämällä.” 

 

 


