
Todistaja: Ari Viljamaa 

SAA: Savenmaan asianajaja, IAA: Itellan asianajaja, T: todistaja, OPJ: oikeuden puheenjohtaja 

 
SAA: Tiedättekö te itse asiassa mistä täällä on kysymys, minkälaisesta asiasta? 

T: Joo me ollaan sivuttu jonkun verran asiaa, että tiedän suurin piirtein 

SAA: Mää kyselen vähän, tässä on semmoinen todistusteema kuin alan yleinen ja SSM-käytäntö, 
päivitykset, jakelujen ennakkotiedot, elikkä tuota niin mikä se teijän, jakelujohtaja tässä Suomen 
Suoramainonta Oy:ssä, niinkö? 

T: Joo, Suomen Suoramainonta Oy:ssä, kyllä 

SAA: Mikä se on se Suomen suoramainonta Oy, mikä se? 

T: Suomen suoramainonta Oy on tämmönen myynti- ja markkinointiyhtiö valtakunnalliselle mainosjakelulle, 
eli toisin sanoen se organisoi suoramainosjakelua eri puolelle Suomea kotitalouksiin osoitteettomasti 
jaettavaksi. 

SAA: Tuota tunnetteko te tai mitä tietoa teillä, tai mitä tietoa teillä on tästä Postin, taikka Itella Oyj:n tästä 
jakelu? 

T: No heillä on tänä päivänä tämmöinen tuote, kuin Kotisuora, joka on osoitteeton ilmaisjakelukanava, joka 
on hinnoteltu osoitteettoman suoramainonnan pohjalta, Kotisuora-hinnaston pohjalta, joka vastaa niinku 
meidän tuotetta tai sitten mediakenttää. 

SAA: No miten tuota niin, kun puhutaan tämmöisestä alan yleisestä käytännöstä, niin miten se sitten 
määräytyy tällä alalla sitten? 

T: No suoramainontayhtiöissä se määräytyy yksityisten suoramainosjakeluyhtiöitten toimintatapojen 
mukaisesti ja sitte Itellasta tietysti Itellan toimintatapojen mukaisesti. Et siin on se, et toimitaan eri tavalla. 

SAA: Voiko ne, onko tuolla siis se on Suomen Suoramainonta Oy, niin onko se tuo SSM? 

T: Joo se on lyhenne. 

SAA: Se on helpomi sannoo, niin Itella ja SSM, niin onko niillä eroa siinä alan yleisessä käytännössä sitten. 
Tai 

T: Alan yleinen käytäntö, ei oo vahvistettu alan yleistä käytäntöä siinä mielessä, että Itellan talouslaskelma, 
tai Itellan jakelutapa on erilainen, kuin yksityisten jakeluyhtiöitten. Samoin talousmäärälaskenta on 
erilainen eli se perustuu erilaisiin lähtökohtiin. Jakelutapa, jakelulähtötoimipaikat ja niin poispäin ne on 
erilaisia. Jos mää lyhyesti sitä kuvaan, niin me toimitaan niin, että me toimitetaan jaettavat tuotteet 
henkilökunnalle kotiin ja Itellassa jakelu lähtee postitoimipaikasta. 

SAA: Se tapa on erilainen, mutta eikö kuitenkin ne mee postilaatikkoon ne jakelut teilläkin. 

T: Kyllä, postilaatikkoihin, mutta tän alan pohjalta niin yksityisyhtiöissä talouslaskenta perustuu niin 
yksityiseen talouslaskentaan ja Itellassa se perustuu osotteellisiin postituksiin, eli se talousmäärälaskenta 
jolla jaetaan Itellassa osoitteetonta mainontaa, niin se talouslaskenta perustuu myöskin siihen arvopostin 
tuloslaskentaan, eli yksityisissä jakeluyhtiöissä ei harrasteta postitoimintaa, jotenka se talouslaskenta on 
hyvin erilainen, eli se perustuu vaan kantopiirin postiluukkuihin, eli laskentatapa on erilainen eli lähtökohta 
on erilainensiinä talouslaskennassa. 

SAA: Onko se, siis talouslaskenta tarkoittaa sitä, että kuinka monta, monneen talouteen jaetaan niinkö? 

Joo, talouslaskenta tarkoittaa sitä, että kuinka paljon postiluukkuja jollakin määrätyllä maantieteellisellä 
alueella on. 

T: Voinko sanoa semmosen tyhmän kysymys, eli mulla on sellainen käsitys jos, että se ei oo laskennasta 
kiinni, että montako luukkua siellä, siitä, että montako luukkua siellä on? 



SAA: Kyllä. Että se perustuu siihen, että montako luukkua jollakin tietyllä jakelualueella on. Jos me on 
laskettu, että jollakin jakelualueella on 100 luukkua, jossa on osoitteet, niin tämä määrähän elää sen 
mukaan kun on eimainos-kieltoja tai kylmiä talouksia tai nimet lähtee sieltä pois, nii se elää ja sitte tulee se 
kysymys siitä, että kuinka paljon se vaihtelee ja kuinka usein sitä talousmäärää päivitetään, eli ku jakaja 
ilmoittaa, että häneltä jäi kolme kappaletta yli, tai viis kappaletta yli, koska on tullu enemmän 
mainoskieltoja niin missä vaiheessa niitä päivitetään, niin meidän päivitystapa on yksityisjakeluyhtiöissä 
silleen, että se on suht koht tiheetä, eli me päivitämme sitä jatkuvasti tänne Suomen Suoramainonnan 
rekistereihin meijän yhteistyökumppaneiden ilmoittamien talousmäärien mukaan. 

SAA: Onko se yleinen julkinen rekisteri? 

T: Ei 

SAA: Elikkä postilla on oma rekisterinsä? 

T: Postilla on oma rekisteri, joo 

SAA: No tiiättekö te siitä postin päivityksestä mittää? 

T: Siis tiedän, että he päivittää harvemmin. Se ei oo niinkun rullaavaa, vaan he ilmottaa sen varmaan ehkä 
pari, kolme kertaa vuodessa. Minä en ihan varma oo siitä miten se tänä päivänä on. 

SAA: SSM niinkö ei oo ottanu, SSM ei oo niinku voinu ostaa Postilta sen jakelupalvelun, ei vaan se on ihan 
eri juttu? 

T: Ei, ei. Tota Itellan osoitteettoman mainonnan minimikappalemäärä on postimumero, jossa voi olla 
kymmenen jakopiirin ja tota meillähän postinumero sisältää, meillä ei oo siis sitä postinumeroo, se on vaan 
ohjaava se postinumero mikä meijän käytössä on, mut siel on siis meijän yksityisten jakeluyhtiöitten 
laskemat kantopiirit, et kyllä se poikkeaa, se perus talousmäärä 

SAA: Ossaatteko te sanoa ei määristä oo kysymys, onko postilla enemmän näitä täyttäviä mainoksia, että 
jakkaako ne niinku tavallaan enemmän ku te vai vähemmän vai onko niissä eroa niissä määrissä niinkö? 

T: No kyl ne poikkee, että jos Suomessa on kaks ja puol miljoona taloutta ja meillä ois kaks ja puol 
miljoonaa, niin ne ei kyllä o yks yhteen. Eli kyllä Itellalla on erilainen laskentatapa, kun meillä et voi olla, et 
alueittain poikkee kyllä. 

SAA: Mistä tämä heitto johtuu? 

T: No, osittain siit päivityksestä, että meillä on tiheempi päivitys varmaan on yks syy, voi olla toinen syy se, 
että Itellan määrissä on myöskin niitä talouksia, joissa ei oo asukasta, tai luukkua tai näin poispäin. Mä en 
oikeesti tiedä mitenkä ne on se peruslaskenta 

SAA: Okei. Voiko semmoista tiiättekö te sitä, että jos  ajatellaan, että Suomessa on vaikka kaks ja puoli 
miljoonaa luukkua, niin jos teillä on kaks ja puoli miljoonaa, niin paljonko Itellalla on niitä? 

T: Joo se on sen Kotisuoran ilmotuksen mukaan siellä voi olla joko hieman vähemmän tai hieman 
enemmän. Mä en oo 

SAA: Ette tiedä 

T: Mä en katsonut sitä, että kumpi on, voi olla jopa enemmän tai vähemmän 

SAA: Nyt kun mennään sitten siihen yritetään saaha jotenkin sitä yleistä käytäntöä niin, eli SSM:n ja Postin 
niinkö  yleinen jakelukäytäntö on erilainen, niinkö se oli? 

T: Joo. Kyl se ainakin meil, joo kyllä se on ihan 

SAA: Entä alan yleiset nämä ohjeet sitte lie erilaiset. Jos mennään sillä tavalla, että missä ne, jotaki 
samanlaisuuksia niissä oli, vai ymmärsinkö mää sen oikein? 



T: Joo. Kyl se talouslaskenta on yks juttu,  on päivitykset nekin erilaisia, jos ne ei oo tihentäny sitä, mut me 
päivitetään suh koht säännöllisesti, koska me pyritään saamaan se talousmäärä mikä meillä on käsillä, niin 
tuoreena ku mahdollistaja sitten. 

SAA: Onko tellä tietoa siitä, miten jakajien ohjeistamisessa ja semmosessa onko postissa ja SSM:ssä on, niin 
tiiättekö te mitään postin jakajien ohjeistamisesta. 

T: En. En oo nähny suoramainonnan erillistä ohjeistusta suoramainonnan jakeluun Itellan ohjeistusta. Meillä 
on jakajaohjeistus suht koht samanlainen, mutta se on siis tietysti tuotantoyrityksessä, nyt ajatellaan 
mehän oon myynti- ja markkinointiyhtiö, niin SSM:llä ei ole yhtään jakajaa eli meillä ei oo palkkalistoilla 
yhtään jakajaa, eli SSM:hän on myynti- ja markkinointiyhtiö, että meillähän on noin 15 henkee, jotka on 
niinku myynnin, trafikoinnin, logistiikan ja markkinoinnin parissa. 

SAA: Ketä ne jakajat sitten on? 

T: Jakajat on sitten jakeluyhtiöissä, jotka on erillisiä itsenäisiä osakeyhtiöitä. 

SAA: Ja SSM:n jakoja ei suorita osaksikaan posti? 

T: SSM on, ostaa Itellasta noin 3500 000 kotitaloutta johonka ei yksityisillä jakeluyhtiöillä ole mahdollisuutta 
mennä kustannusten takia ja nää on lähinnä haja-asutusalueita, lappia ja niin poispäin. Niin me ollaan suuri 
Itellan käyttäjä kyllä. 

SAA: Onko se vaikeeta, tai onko se iso työ, tai minkälainen homma se on se postitusmäärä, lukumäärä 
päivittää? 

T: No se meidän tapauksessa menee niin, että peruslaskenta jos lähdetään uudelle alueelle se on työläs, jos 
ei sitten tän päivän tekniikalla pystytään jo ostamaan jonkunlaisii talousmäärähommia, tai siis 
talousmäärätietoja jollekin rajatulle maantieteelliselle alueelle, tai vaikka neljon korttelin alueelle pystytään 
ostamaan jo talousmääriä. Mutta sitten tää meijän perustalouslaskenta on myöskin jakeluyrityksissä 
perustunut siihen, että on omatoimisesti käyty niitä laskemassa ja sitte luukkumäärää tulee ihan siihen 
rajatulle alueelle, onko se sitten kakssataa luukkua, kakssataaviis luukkua, tai näin poispäin, pois lukien ei 
mainoksia-luukut, niin ne taloudet lasketaan ja no tota nyt multa katos tuo ajatus siitä. 

SAA: Se oli ihan reitti tähän asti. Jos puhuta, kun kyssyin tästä luukkujen laskemisesta, sanot että se 
lasketan luukku luukulta ihan ja sitten se päivittäminen siitä etteenpäin niin millä lailla tapahtuu? 

T: No jakaja ilmoittaa sit. 

SAA: Kenelle se ilmottaa? 

T: Se ilmottaa sen paikalliselle yhtiölle. 

SAA: Okei. Nyt sitten tuota niin kuka tai tiedättekö te mää yritän saada sitä selville, niin Itellan, niin ku Itella 
ja posti on niin ku se yks ja sama, me ollaan samalla Postista puhutta ja Itellan ja tai Postin ja SSM:n miten 
tämä jakamistyön suorittamisen seruranta tapahtuu, tiiättekö te sitä Postissa taikka miten se tapahtuu 
SSM:ssä noinlyhyesti kerrottuna 

T: Itellasta en tiedä sitä, miten se jakeluseuranta tapahtuu elikkä sieltä tota, sit siel on yleensä, et sieltä 
tilataan ja jos siitä on jotain huomauttamista niin se ilmotetaan, mutta siinä ne melkein on. Meillä 
jakeluseuranta tapahtuu siten, että kun ne on rajattuja ne piirit, niin sadastaviidestäkummenestä 
kolmeenjapuoleensataan kappalet voi olla semmonen keskimääränen yhden jakajan hoitama määrä, niin 
yleensä sinne menee kaupunkilehti, niin se kaupunkilehti yleensä itse valvoo itse jakelua. Jos siellä 
kakssataa ihmistä jää ilman kaupunkilehteä tai täällä Helsingin uutiset tai näin niin siit tulee yleensä sit 
soittoja meille. Ja sit me tehdään paneelia, et meillä on eri puolella suomee Internetin kautta näytetään 
tuotteita, että onko tullu eli tietysti siinä on yks valvontatapa, sit me tehdään tämmösii 
jakelutarkastussoittoja sekä paikallisissa yrityksissä, että Suomen Suoramainonnan kautta, tämmösiä. Meil 
on aika laaja se tarkistustapa, eli asiakas itse valvoo osaltaan, sitten se tuote valvoo osaltaan, sit on nää 
soitot, sit on vielä niinku osittain, että jakajat kuittaa sen, et ne on suorittanu sen jakelun, joka niinku 



nostaa sitte sitä kynnyastä, että työ on tehty. Aika laaja on se meidän jakelutarkastus ja tietysti tää on 
meidän markkinointikeinonakin, että me käytetään, kerrotaan asiakkaalle…jakeluvalvonta. 

SAA: Tuota niin tässä nyt joudutaan kysymään, te ette nyt välttämättä tiiä siitä Postista, mutta kuitenkin 
yritetään saada asiaa selvile niin, semmonen seikka, että tuota niin puhutaan tästä niinku alan yleisestä 
käytännöstä vielä, kun se on mun mielestä terminä kuitenkin sillä on merkitystä, niin vaihtuuko se yleinen 
käytäntö vaikka vuosittain tai onko se kuinka vakiintunutta se on tässä se käyttö. Minusta ei tarvii selevittää 

ku 2004 vuoteen asti? 

T: No rehellisesti täytyy sanoo niin, että tää alan yleinen termi tai alan yleinen käytäntö on mulle 
ristiriitanen. Mä en oikein, mä voin puolueettomasti sanoo sitte ku me ei nähdä, että me toimitaan 
postitoimialalla. 

SAA: Joo. 

T: Jos me jaettas arvopostia, niin me oltas samalla viivalla. Kun me emme toimi sillä niinku postitoimialalla. 
Meillä on ainut yhteinen asia, niin että meiltä voi tilata jakelua, niinku Itellallta voi myös tilata tämmöstä 
jakelua, niinku massajakelua, joka on todella edullista ja halpaa jakelua, eli jos halutaan kaikkiin talouksiin, 
kymmenentuhenteen talouteen, viiteenkymmeneen, sataan, kahteen miljoonaan talouteen, jos halutaan 
niinku samanlainen tuote niin massajakeluna, niin sillon me ollaan , sillon me jaetaan samaa tuotetta, mutt 
me kuitenkin toimitaan eri alalla. Tää on vähän ristiriitanen, koska meillä on keskeneräsiä juttuja tällä 
hetkellä missä tämä asia taas on justiin niinku esillä ja pöydällä. Mä koen tässä vähän niin ku ristiriitasta 
vastata tässä niinku ihan 

SAA: Sano vaan, sano vaan. Se on tärkeää, että se sanotaan. Et tuntemus, tai että te ette tunne. 

T: Joo.  

SAA: Kyllä tästäselevittää. Ei. Tuota tiiättekö te minkälainen, ainakin SSM:n puolelta tiiätte niin mikä se 
jakajan vastuu sitte onjakelusta sitte? Siel on, siis mikä se on se vastuu? 

T:  Se vastuu on nimenomaan hoitaa se jakelu määräajassa niihin määrättyihin talouksiin mikä me ollaan 
kartotettu ja ilmotettu, että näihin talouksiin tälle alueelle keskiviikkoiltaan mennessä. 

SAA: Jos se ei toteudu niin mitä sitte? 

T: No jos se ei toteudu tai siellä on sairastapauksia, tai jotain muita niin se ensisijaisesti tietysti pyritään 
paikkaamaan samana jakopäivänä, mutta viimeistään seuraavana jakopäivänä, jos asiakas hyväksyy sen. 
Mutta joskus tuote on sellainen, että sit se menee virhemarginaaliin ja sillon se voidaan käsitellä asiakkaan 
kanssa, että miten semmosessa tapauksessa toimitaan. Mut määrätty virhemarginaali voi olla, niinkö 
tämmösissä tapauksissa justiin. 

SAA: Herra puheenjohtaja niin mää tässä tuon vastaajan todistenumero kuus, mää näytän sitä 

OPJ: Suomen suoramarkkinoinnin ehdot, se on varmaan hänelle tuttu asiakirjaSAA: 

SAA: Onko nämä alan käytännön ehtoja vai mitä nämä on? 

T: Nää on Suomen Suoramainonnan tekemät toimitus- ja kauppaehdot joitaa mää onn itteki ollu 
työryhmässä mukana, sitte meillä on ollu tuotepäällikkö mukana, toimitusjohtaja ja sitten lakitoimisto 
loppukädessä hoitanu. Eli tää on meidän yleiset palvelun toiminnab  kauppaehto ja  toimitusta koskeva 
sopimus Suomen Suoramainonta Oy:n, niin meidän ehdot. 

SAA: Onko ne alan käytännön vai onko ne teidän ehdot? 

T: Meidän ehdot. 

SAA: Tiedättekö te miten ne poikkeaa Itellan ehdoista? 

T: No varmaan aika paljon. Mun käsittääkseni siis toimitus, mää en oo nyt lukenu ees viime Itellan 
toimitusehtoja, ne on aika laajat. 



SAA: Joo. 

T: Että onko siellä erikseen niiden Kotisuoran toimitusehtoja tänä päivänä. Mä en tiedä Kotisuoran ehtoja 
vai onko siellä ihan erikseen. Tässä on yleiset palveluiden kauppaa ja toimitusta koskevat ehdot, 
sopimussehdot, mut tää on Suomen Suoramainonta Oy:n eli me vastataan meidän. Eihän me voida tehdä 
toimitusehtoja muille. 

SAA: Aivan ymmärrettävää. Keskitytään herra puheenjohta nyt vain tähän teemaan. Mulla ei oo muuta 
kysyttävää. 

OPJ: Niin, asianajanSilvolalla on kysymyksiä. 

IAA: Joo kiitoksia herra puheenjohtaja. Aiva aluksi me aivan niin ku me hahmotettaisiin, että mitä Suomen 
Suoramainonta on, niin mikä on suurin piirtein Suomen Suoramainonnan markkinaosuus osoitteettomassa 
jakelussa? 

T: No, mä luulisin, että se on fifty.fifty tällä hetkelläjos mä arvoisin, että vois olla 50/50 

IAA: Suhteessa kenellä on toiset 50 

T: Itellalla. 

IAA: Eli te ootte aika tasasuuret niinku toimijat. 

T: No mä luulisin sillä osoitteettomalla puolella. 

IAA: Joo. Te sanoitte äsken tai mä ymmärsin teidän puheestanne, että noi talousmäärätiedot vaihtelevat 
jonkun verran ajan kuluessa, niin minkälaisia vaihteluja siellä on, osaatteks te sanoa noin määrällisesti 
prosentuaalisesti yhtään mitään? 

T. No, se on karkeeta arviota mitä mä voin sanoo, mutta puhutaan jostaki vuodenajoista niin se vaihtelee jo 
silloin, eli lomakausina ihmiset laittaa eimainoksia luukkuun ja silloin voi jakajat ilmoittaa niitä. Toisaalta ne 
voi olla myöskin ilmottamatta niitä, eli siihen tas, että siellä on jonkun verran sitten ylimäärästä siltä osin. 
Siis siellä jakajalla, mutta vaihtelu on, sanotaan trendi on ollu hieman siihen suuntaan, että eimainoksia –
kieltoja tullu enemmän varmaan vimeisen kymmenen aikana ne on kasvanu. 

IAA: Osaatteko te sanoa yhtään, että paljonko ne luvut muuttuu vuoden aikana esimerkiksi yhdellä 
postinumeroalueella? 

T: Ei nyt kuitenkaan puhuta, ei varmaan puhuta nyt prosenttiyksiköissä niin, tää on nyt karkee arvio, mut ei 
ne niinku nouse yhtäkkiä, että täytyy olla sitten jotain ylenpalttista syytä miks se yhtäkkii nousis kauheen 
isosti, et kyl se menee niinku jotain laskee, niin ku rauhallisesti suuntaan joko ylös tai alaspäin. Se voi 
mennä alaskinpäin. Elikkä voi olla niin, että eimainoksia –luukkuja otetaan pois, kun halutaan tiedotetta. 
Voi olla joulun aikaan, että otetaan pois, voi olla joitain aikakausia, että ollaan enemmän kiinnostuneita. Voi 
olla monesta syistä johtuen, että en tiedä. Se vaihtelee. 

IAA: Te sanoitte tossa noin, että noista jakajista, että jakeluvarmuudesta, että siinä on jonkinlainen 
virhemarginaali, näin ymmärsin. Millainen tää virhemarginaali suurin piirtein on? 

T: No, kyllä nyt jos puhutaan, että kyl siinä nyt jokun viitisentuhatta jakajaa ku liikkuu, niin kyllä siellä niit 
aina tapahtuu ja siksi sitä on just rajattu sitä, niin että ne piirikoot on järkeviä, että jos tapahtuu jotain niin 
vahinko on mahollisimman pieni. Mut Suoramainonnan, niin emme me lupaa sataa prosenttia jakelun 
perille menoon. Mut toisaalta meillä ei ole mitään prosenttia määriteltykään, että mikä se on, että meijän 
asiakkaat tuntee, että ne ostaa tätä mediaa ja ne tietää meidän laskenta- ja päivitystavat niin se on riittävä. 

IAA: Joo. Paljonko sitte, mää luen näistä teidän yleisistä sopimusehdoista, täällä lukee, että SSM vastaa 
kokonaan talousmäärätietojen jatkuvasta päivityksestä varakappaleineen. Niin paljonko noita 
varakappaleita on suurin piirtein per tämä jakelualue? 



T: Varakappale tarkoittaa jus sitä, että jos siel on niin ku toimitetaan jakajalle kaks nippua niin siinä voi olla 
päällikappale ja alakappale käytetty nyt tai niputuksesta käytetty, elikkä siellä voi olla semmonen vajaa 
prosenttti voi olla maksimissaan. 

IAA: Joo. Noin yks prosentti. 

T: Vajaa. Tietysti pyritään pitämään se, että mahollisimman pienen painosmäärien… 

IAA: Kuka  niinku teillä on yleisesti vastuussa siitä, että miten nää jakelut merkitään? Meneeks se sinne, että 
kun teillä on yhtiöitä, joilta te ostatte sen jakeluaplvelun vai kuka tekee merkinnät, että minne nää 
esimerkiksi nää mainoslehdet jaetaan. 

T:  Me tehdään ne Suomen Suoramainonta tekee ne ohjeistukset. 

IAA: Joo Kuka tekee sitten niinku ihan konkreettisesti vai onko teillä niinku olemassa, että jos on paketti 
lehtiä, onko sit tähän olemassa semmosta lappua missä lukee, että tässä on 123 lehteä ja nämä jaetaan 
siihen ja siihen kaupunginosaan silloin ja silloin? 

T: Joo. Työmääräys menee meillä niinkun jakeluyhtiö saa ne tuotteet niin meidän tahdituksen mukaan, sen 
talousmäärän mukana siihen jakeluyhtiöön. Sit jakeluyhtiö pakkaa ne jakajittain ja sit  lähtee eteenpäin 
elikkä sinne tulee tosiaan semmonen kelle se menee se paketti. Siinä sitten lukee nimenomaan, että määrä 
ja mitä tuotteita ja näin poispäin, et se on sitten on siellä jo paikallisissa yrityksissä se jälkiohjeistus ja 
jälkikuljetukset. 

IAA: Mites sitten te sanoitte, että siellä on noita varakappaleita ollut nämä ei joskus kun tulee heittoa sitte, 
että siellä on yli tai tullu lisää mainoskieltotalouksia, niin mitä te teette sille ylijäänelle materiaalille? 

T: No ylimääräinen materiaali jos menee yli, niin jakajan ohjeistuksessa on, että tämmöset pienet määrät 
voi heittää kotiroskien mukana pois, mut jos on sit tämmösii isompii määrii, niin ne noudatetaan … 
noudetaan sitten esimerkiksi jos on sairastapaus, niin sillon se pitää ilmottaa ja me haetaan pois ne 
tuotteet, että on merkittävii määrii, että ei voi jakajienkaan kotitalouksiin roskien mukana heittää.  

IAA: Mitä te teette sitten niille jätteillle? 

T: No sit me jos niitä nyt on jäämässä paljon niin me ei enää niitä voida jakaa niin sitte me toimitaan ne 
toimitus –ja kauppajätteen mukaan, että ne voidaan sitten hävittää. Jos ei päästä paikkausjakoon tai 
muuhun, niin sitten ne hävitetään. 

IAA: Joo.  Onks teillä käytössä tämmöistä ennakkotietomenettelyä siitä, että jos joltakin tulee paljon 
jakeluun niin esimerkiks mainoksia niin, onks siitä ennakkotietomenettelyä, vai millä tavalla tää teidän 
prosessi menee? Tiedottaako asiakas etukäteen jos teillä esimerkiksi joku tämmönen kaupunkilehti, vaikka 
Länsi-Väylä, nyt en tiedä onko se teidän, mutta jos olisi, niin ilmoittaako länsiväylä etukäteen, että 
esimerkiksi kuukautta, kolmea viikkoa aikaisemmin, että keskiviikkona Länsi-Väylää jaetaan Espoolaisissa 
kaupunginosissa 50000 kappaletta ja Helsinkiläisissä kaupunginosissa 20000 kappaletta? 

T: No kaupunkilehdissä on vähän toisenlainen käytöntä. Kaupunkilehdissä se määrä elää oikeastaan vain 
joko kaupunkilehden painosmäärän ja ilmotusten mukaan, tai niitten levikin maantieteellisen halutun 
alueen mukaan ja toisaalta sitten sen jakeluyhtiön ilmoittaman päivitetyn kappalemäärän mukaan. 

IAA: Joo. Entä sitten tällaisissa satunnaisissa jakeluissa? Paikallinen K-kauppias haluais jakaa jotakin tietylle 
alueelle, se olis niin suurialue, että siitä tulis huomattavan iso jakelu. Vaaditteko te siitä ennakkoilmoitusta? 

T: Ei me mitään ennakkoilmoitusta, että kunhan kauppias tilaa sen vain ajoissa elikkä ennen jakelua niin. 

IAA: Mites sitte tämmönen kun mainitsitte, että SSM käyttää alihankkijana syrjäseuduilla, missä nämä 
kaupalliset ei pysty jakamaan, niin käytti Itellaa. Mikä on teidän tietämyksenne, mikä on tällaisen 
ennakkotietomenettelyn merkitys näissä tapauksissa? 

T: Mää en tiiä mikä merkitys sillä on, mutta isommissa olettas nyt, että jos on kerta viikkojakelu niin kyl kai 
siit pitää olla ennakkotieto jos 52 kertaa tulee miljoona kappaletta niin se on sit niin iso jo niin, että siihen 



täytyy heidän varmaan varautua, mutta ei meillä, meillä on kuitenkin niin, että alihankintaa ostettu 
varmaan toistakymment, kakskyt vuotta tai ne meijän määrät on niin tuttuja siellä ja meijän ohjeistus se on 
niin pitkäaikaista se homma. 

IAA: Mitä jakelutietoja SSM saa niinku Itellalta noilta syrjäseuduilta? Vai mistä te saatte ne tarvittavat 
lukumäärät? 

T: Me ei saada niitä muuta ku tuota nythän laki muuttuu, nyt me varmaan tullaan saamaan. 

IAA: Puhutaan vuodesta 2004. 

T: Sillon niitä, 2004, Oliko 2004 eli sillon oli varmaan se mä vaan muistelen sitä, että oliko 2004 Itella 
meidän hallintoelimessä, todennäköisesti ei ollu enään, niin me ollaan joskus saatu, kun Itella on ollut 
osakkuuksissa, tuolla ei Suomen Suoramainonnassa vaan näissä jakeluyhtiöissä niin sillon on saatu. 

IAA: Eli sen jälkeen kun Itella ei enää ole ollut niin … 

T. Ei olla saatu 

IAA: Joo. Mistä te saatte sitte new tiedot, että kuinka paljon 

T: Netistä. Eli Kotisuorassa on semmoinen oma nettikuvio mistä ne kyl saa suoraan tiedostoine, että se on 
sit ollu kikkailua saaha, mutta sieltä ne tulee ne talousmäärät. 

IAA: Joo kiitos mulla ei muuta 

SAA: Puheenjohtaja saako vielä yhen kysyä? 

OPJ: Kukkosella on täydentävä kysymys. 

SAA: Vielä tuota Kotisuora, niin kuka sitä piti yllä sitä Kotisuoraa? 

T: Itella 

SAA: Oliko se yleinen tiedosto vai pitikö siihen olla joku käyttöoikeus? 

T: Se Itellan Kotisuora-tiedosto on nyt yleinen siellä Kotisuora-netissä, eli A-Target et sen saa Internetin 
kautta sen, mut ei saa tiedostotasolla niinku kaikkia postinumeroita, joita on yli 3000 ja talousmäärä 
perässä, niin sitä ei saa ihan suoraan niin eli sinne voidaan imuroida halutut postinumerot. 

SAA: Elikkä nyt voitte käyttää sitä, ettekö te aikaisemmin sitä käyttäny? 

T: Joo ei, sitä ei oo ollu aiemmin. Et kyllä Itella on aiemmin, 2004, niin Itella on antanut määrätyille 
asiakkailleen postinumeron ja sen talousmäärän mikä siellä on. Se on tiedostoina antanu asiakkailleen, 
mutta ne ei oo ollu julkisessa levityksessä, mahdollisesti niissä on ollu vielä joku maininta, että niitä ei saa 
käyttää tai jaeta ulos. 

SAA: Mistä tällainen tieto teillä on? 

T: No se on tullu käytännössä niiden keskustelujen kautta, kun mä oon pyrkiny saamaan asiakkaille niitä ja 
näin poispäin niin siitä on ollu siitä niin kun on mainittu, että ne ei oo yleisessä jaossa ja me ollaan 
kunnioitettukin sitä. Että ne on ollu luottamuksellinen tieto siihen aikaan. Eli postin tiedostot on ollu ei 
julkisessa jaossa. 

SAA: Siis 2004? 

T: 2004, ei oo ollu, kyllä. Näin mä muistelisin. 

IAA: Jos mää saan vielä esittää yhden kysymyksen. Kun te sitten saitte noita tietoja niin mihinkä sen tietojen 
saaminen, oliko teillä sopimus vai mihinkä se perustui, että te saitte ne tiedot silloin 2004? 

T: No se perustu siihen, että koska Itella osti meiltä silloin suuren osan meidän tuotannon kautta ja sitten 
Itella hoiti oman osuutensa, ja kun me tarvittiin niitä omille asiakkaille, niin ei ollu Itellan etu antaa 
vanhentuneita tietoja tietenkään vaan silloin me saatiin käyttää niitä Itellan antamia talousmääriä. 



IAA: Oliko teillä sopimus siitä, että ne tiedot luovutetaan? 

T: Kyl siit varmaan oli sen aikainen sopimus, että Itella ne niin an.. nyt mä en muista sitä, että oliko tämä 
nimenomaisesti mainittu sitten missään sopimuksessa tää vai tuliko se käytännön saneleman kautta. 

IAA: Joo 

T: Mut mää itse käsittelin niitä tiedostoja sen aikasen Itellan IT-henkilön kanssa, se päivitti ne meille 

IAA: Joo kiitos mulla ei muuta kysyttävää  

 


