
Todistaja Arja Mäki 

 

SAA: ”Arja Mäki, mikä teidän koulutuksenne on?” 

T: ”Merkonomi.” 

SAA: ”Oletteko te tuolla Savenmaa Ky:ssä töissä?” 

T: ”Olen joo, toimistotyöntekijä.” 

SAA: ”Mistä vuodesta lähtien?” 

T: ”Vuodesta 1998.” 

SAA: ”1998?” 

T: ”Kyllä.” 

SAA: ”Eli noin 13 vuotta. Puhutaan vuodesta 2004, jos jotain muistatte siitä. Ehkä vuodesta 2005 myös. 

Mitä tehtäviä te silloin teitte siellä?” 

T: ”Toimistotyöntekijänä olen ollut koko ajan.” 

SAA: ”Tiedättekö te, mistä täällä nyt on kysymys?” 

T: ”Tiedän.” 

SAA: ”Itellan ja Savenmaan välisestä yhteistyöstä. Teiltä kysytään siihen muutamia tarkentavia kysymyksiä, 

joita ei ole keltään vielä kysytty. Oletteko te selvittäneet Itellan postituskäytäntöjä, Savenmaan ja Itellan 

välisiä postituskäytäntöjä jollakin tavalla?” 

T: ”Kyllä.” 

SAA: ”Millä lailla? Menen vain suoraan asiaan.” 

T: ”Työnantajani Hannu Pihlajamaa alkoi epäillä, että kaikkia mainoksia ei ehkä jaetakaan, ja hän pyysi 

minua soittamaan postitoimipaikkoihin ja kysymään, onko mainokset jaettu keskustaan ja myös sivukylille.” 

SAA: ”Muistatteko, minkä ajan jakeluja ne koski?” 

T: ”Se oli tammikuussa 2006.” 

SAA: ”Oliko ne sen päivän jakeluita vai aikaisempia jakeluita, vai jakelukäytäntöä, tiedättekö te mitä…?” 

T: ”Sen hetken jakeluasioita kyseltiin.” 

SAA: ”Eli te soititte, kertokaa, kenelle te soititte ja mitä?” 

T: ”Soitin n. 20 postitoimipaikkaan, ja esitin, että ’olen Savenmaa Ky:ltä Arja Mäki ja kyselen näistä 

mainosten jakelusta, että jaetaanko kaikki mainokset keskustaan ja myös sivukylille?’. Ja pyysin myös 

lähettämään sähköpostiviestin Savenmaalle tästä asiasta.” 

SAA: ”Muistatteko te,  mitä postitoimipaikkoja ne oli, olivatko ne siis joitain Savenmaan 

reittipostitoimipaikkoja?” 

T: ”Joo, kyllä, ne oli Savenmaan käyttämiä postitoimipaikkoja.” 

SAA: ”Miten ne valittiin ne 20:tä?” 



T: ”Hannu antoi listan.” 

SAA: ”Antoiko se 20:nen listan vai pitemmän listan? Muistatko sellaista?” 

T: ”En muista tarkkaan, saattoi olla vaikka vähän pitempikin, mutta noin 20:een sitten soitin.” 

SAA: ”Valitsitko sitten itse mihin soitit?” 

T: ”En. Ihan järjestyksessä.” 

SAA: ”Soitit sinne ja kysyit mitä?” 

T: ”Kysyin näistä Savenmaan mainoksista, että kun niitä on lähetetty sinne postitoimipaikkaan jaettavaksi, 

ja Hannu oli laittanut siihen vain sen pääpostinumeron, ei sivukylien postinumeroita, niin kysyin, että ’onko 

nämä mainokset jaettu myös sivukylille’.” 

SAA: ”Mitä sieltä vastattiin?” 

T: ”Kahdeksan postitoimipaikkaa ilmoitti, etteivät jaa mainoksia sivukylille, ainoastaan keskustaan, ja nämä 

loput ilmoitti, että jakavat myös sivukylille.” 

SAA: ”Montako niitä loppuja oli sitten? Oliko niitä n. 12 vai? Onko siitä tarkkaa tietoa?” 

T: ”No, sanotaan 12-14.” 

SAA: ”Onko se tuo lukumäärä, siis jos lasketaan yhteen, 20-22?” 

T: ”Minun täytyy sanoa, että noin.” 

SAA: ”Oliko teillä sitten puhetta, miksi jaetaan tai miksi ei jaeta sinne sivukylille?” 

T: ”Nämä kahdeksan, jotka ilmoittivat että eivät jaa sivukylille, he sanoivat, että meillä on ohjeistus tästä 

asiasta, että näin toimitaan.” 

SAA: ”Tuliko teille selville, kysyittekö te, mikä ohjeistus? Mihin se ohjeistus perustuu?” 

T: ”En tiedä siitä sen enempää. Postin ohjeistus.” 

SAA: ”Mitä ne 12 sitten ilmoitti?” 

T: ”He ilmoittivat jakaneensa myös sivukylille, syytä en tiedä, ilmeisesti oli erilailla ohjeistettu.” 

SAA: ”Tuliko teille sitten tietoa, tämän asian yhteydessä myöhemmin, näiden kyseisten postitoimipaikkojen 

kanssa se, että minkälaisia ohjeistuksia heillä on ollut? Onko teille tullut itselle tietoa? Tarkoitan sen 

ohjeistuksen sisältöä. Sen te tiedätte, että jaetaan tai ei jaeta, tiedättekö te mitään muuta?” 

T: ”En, en tiedä.” 

SAA: ”Tiedättekö te muuta tuosta asiasta?” 

T: ”Näiden puhelinkeskustelujen aikana ilmeni myös se, että oli tapahtunut alapostinumerojen muutoksia, 

ne lähtivätkin eri jakelutoimipaikan kautta, kuin mitä meillä oli tiedossa. Ja näistäkään ei ollut aikaisemmin 

ilmoitettu.” 

SAA: ”Miten se tuli siis tietoon? Kertoiko siellä joku, vai?” 

T: ”Joo. Sanonko esimerkin?” 

SAA: ”Voihan sen, jos kerran muistat.” 



T: ”No esim. Korpilahdelta ilmoitettiin, että ’Saakoski ei enää jaeta Korpilahden kautta vaan tästä lähin pitää 

lähettää mainokset Jämsän postiin’, tällaisia tuli useampia.” 

IAA: ”Anteeksi, saanko tässä välissä kysyä todistajalta, että onko teillä nuotit valmiina, kun te näytätte 

lukevan paperista?” 

T: ”Minä otin, kun en muista paikkakuntia ulkoa, jos joku sattuu kysymään.” 

IAA: ”Katsoin vaan, kun näyttää pahalta, kun koko ajan nimittäin luette sitä paperia.” 

T: ”Minulla on siinä ne paikkakunnat varalta, että jos joku haluaa nyt tietää. Niitä minä en ole oppinut 

ulkoa.” 

SAA: ”Eli oli tapahtunut alapostinumeroilla muutoksia, niistä tuli tietoja vasta nyt, sanoitte näin?” 

T: ”Silloin puhelinkeskustelun yhteydessä, aikaisemmin näistä ei ollut ilmoitettu.” 

SAA: ”Kenelle niistä, olisiko niistä ilmoitettu teille?” 

T: ”Ei ole ilmoitettu.” 

SAA: ”Kenelle olisi ilmoitettu, jos olisi tullut muutoksia?” 

T: ”Varmaan Hannulle tai sitten sinne mainosten tekijöille tai sinne mai…” 

SAA: ”Ymmärsittekö te niissä keskusteluissa, että se on ensimmäinen ilmoitus että nämä alapostinumerot 

ovat muuttuneet, siinä puhelimessa, että se siinä niin kuin ilmoitetaan se asia?” 

T: ”Niin ajattelin, koska se ilmoitti, että ’tästä lähtien laittakaa ne sinne Jämsänkoskelle’.” 

SAA: ”Miten se teiltä meni se tieto sitten eteenpäin?” 

T: ”Se tuli sitten se sähköposti. Pyysin aina lopuksi lähettämään sähköpostin, ja ne tulivat Savenmaalle ne 

sähköpostit näiden puheluiden jälkeen tai seuraavana päivänä.” 

SAA: ”Nekö sisälsi nämä alapostinumeroiden muutokset?” 

T: ”Siellä oli sekin.” 

SAA: ”Mihin te laitoitte ne sähköpostit tai tiedot sitten?” 

T: ”Ne on Savenmaan…” 

SAA: ”Kenelle te veitte ne? Kenelle Savenmaalla?” 

T: ”En tiedä. Hannu on ottanut ne sähköpostiviestit.” 

IAA: ”Aluksi kysyisin, millainen kokemus teillä on tuollaisten, sanotaan haastattelututkimusten 

tekemisestä?” 

T: ”Se, mitä toimistotyössä joutuu puhelimeen vastailemaan ja se on välillä asiakkaiden taholta melkoista 

haastattelua.” 

IAA: ”Oletteko te tehneet aikaisemmin tällaista…?” 

T: ”Ei, en.” 

 IAA: ”Kerroittekin lyhyesti, että mitä te kysyitte, mutta haluan sen tarkemmin, että millainen 

kysymyslomake teillä oli, kun te soititte sinne Postiin?” 

 



T: ”Minulla ei ollut mitään kysymyslomaketta, minulla oli aina se sama kysymys näistä Savenmaan 

mainoksista, jaetaanko ne myös sivukylille.” 

IAA: ”Oliko se sanamuoto aina sama?” 

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”Käytittekö te ilmaisua sivukylät?” 

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”Miten te sitten, kun te soititte sinne, sieltä vastattiin puhelimeen, miten te johdattelitte sen siihen 

aiheeseen, että pääsit esittämään tämän kysymyksen? Mitä te kerroitte sille henkilölle, joka siellä vastasi?” 

T: ”Tämä puheluhan meni aina ensinnä Postin keskukseen. Siellä Postin keskuksessa jo kysyttiin, mikä on 

asia. Ja sitten vasta ne yhdisti asianomaiseen postitoimipaikkaan. Sieltä sitten pyysin mainosten 

jakeluvastaavaa, ja sitten ne yhdistivät hänelle…” 

IAA: ”Ja mitäs te sitten, miten te hänet, kun saatiin se jakeluvastaava vihdoin ja viimein puhelimen päähän. 

Kun hän vastasi, miten te johdattelitte hänet siihen aiheeseen, ennen kuin pääsitte esittämään tuon 

kysymyksenne ’jaetaanko sivukyliä’?” 

T: ”Esittelin itseni, ’Savenmaa Ky:ltä Mäki Arja päivää, olisin kysynyt näistä Savenmaan mainosjakeluista, 

kun niitä lähetetään sinne teidän postitoimipaikkaan, ja siinä kimppulapussa on vaan pääpono, niin nyt 

haluaisin tiedustella, jaetaanko nämä keskustaan ja myös sivukylille’.” 

IAA: ”Tiedättekö te, miten nuo postitoimipaikat oli valittu?” 

T: ”Hannu antoi listan.” 

IAA: ”Ette tiedä sen tarkemmin sitten?” 

T: ”En.” 

IAA: ”Sanoitte sen määrän, montako niitä oli näitä…?” 

T: ”Sanoisin, että n. 20.” 

IAA: ”Kuinka monesta te saitte sitten kiinni, vai saitteko te kaikista kiinni sen jakelusta vastaavan henkilön?” 

T: ”Sain.” 

IAA: ”Antoivatko 20:stä kaikki vastauksen?” 

T: ”Puhelimessako?” 

IAA: ”Niin.” 

T: ”Antoi.” 

IAA: ”Ja niistä 12 oli näin, että jakoivat ilmeisesti syrjäkylätkin?” 

T: ”Joo.” 

IAA: ”Sanoitte siinä niin, että ’ilmeisesti oli eri tavalla ohjeistettu nämä 12 kappaletta’, perustuuko tämä 

tietoon, vai onko tämä ns. arvaus?” 

T: ”Ajattelin niin, koska miten toisessa paikassa jaetaan sivukylät ja toisessa paikassa ei, vaikka samalla lailla 

on tehty kimppulappu.” 



SAA: ”Teille siis vastattiin n. 20:stä. Kysyn, tuliko teille sellaisia kyselyitä, että ei tullut vastauksia? Tuliko 

sellaisia kyselyitä ylipäätään, missä Posti ei vastannut, sanotaan näin?” 

T: ”Kyllä puhelimeen vastattiin, mutta sitten pyysin lähettämään sähköpostiviestin vielä Savenmaalle, ihan 

kaikki ei kuitenkaan laittaneet tätä sähköpostiviestiä.” 

SAA: ”Ilmenikö siihen syytä?” 

T: ”Ei.” 

SAA: ”Mitä tarkoittaa ’ihan kaikki’? Onko jotain lukumäärätietoa noin tiedossa, ketkä eivät lähettäneet 

sähköpostiviestiä?” 

T: ”En osaa sanoa.” 

SAA: ”Suunnilleen? 10, 1 vai 5?” 

Tuomari: ”Jos se menee ihan hakuammunnaksi, olkaa mieluummin sanomatta kokonaan.” 

T: ”Niitä on aika paljon niitä sähköpostiviestejä kuitenkin…” 

SAA: ”Eli ette pysty sanomaan.” 

IAA: ”Jos minä saan vielä kysyä, kun sanoitte äsken, kun tenttasin teitä tuosta listasta, teillä se lista oli, minä 

kysyn nyt kuitenkin lopuksi, mihin kaikkialle te soititte? Että käydään nyt sekin läpi.” 

T: ”Sanonko esim. ne kahdeksan postia, josta ilmoitettiin, että ei jaeta?” 

IAA: ”Kertokaa kaikki. Vaikka niin, ketkä ilmoitti, että jaetaan, ja ketkä ilmoitti, että ei jaeta.” 

T: ”Jotka ilmoitti, että ei jaeta sivukylille, ainoastaan keskustaan on: Leppävirta, Juankoski, Lapinlahti, 

Varpaisjärvi, Maaninka, Kaavi, Siilinjärvi ja Kausala.” 

IAA: ”Entäs sitten ne, joissa sanottiin ’kyllä’?” 

T: ”Juva,…” 

IAA: ”Anteeksi, pikkuisen hitaammin, niin mekin ehditään täällä…” 

T: ”Juva, Rantasalmi, Karvia, Lavia, Nurmes, Naarajärvi, Hankasalmi, Turenki, Virrat, Ruovesi, Korpilahti, 

Kerimäki, Nilsiä ja Mäntyharju.” 

IAA: ”Ja tässä oli kaikki mitä te soititte?” 

T: ”Joo.” 

Tuomari: ”Viimeinen oli Mäntyharju?” 

T: ”Joo.” 

Tuomari: ”Putosin vauhdissa näissä, joita ei jaeta. Siinä on Leppävirta, Juankoski, Lapinlahti, Maaninka…” 

T: ”Varpaisjärvi, Kaavi, Siilinjärvi ja Kausala.” 

IAA: ”Onko teillä tietoa, miksi se kysely lopetettiin?” 

T: ”Ne eivät ruvenneet enää Postin keskuksesta yhdistämään puheluita. Soitinko minä kahden päivän 

aikana, ja sitten ne ei enää yhdistänyt.” 


