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5.10 20014 Oman puheenvuoron valmistelua 16.10 2014 istuntoon: 

Savenmaa Ky:n vastuunalainen yhtiömies Hannu Pihlajamaa : 

Olen  suunnitellut toriautojen viikoittaiset reitit eli 15 - 16 kappaletta 

joka viikolle. Enimmillään toriautoja on ollut 18. 

 Olen  myös tehnyt kimppulappujen esityöt, joiden perusteella Samuli 

Pihlajamaa oli tietokoneella tehnyt kimppulaput. 

Kimppulappujen tietokoneelliseen  valmistamiseen saatiin vuonna 2003 

Osoitemylly niminen tietokoneohjelma,jonka valmisti Datapaja niminen 

yritys Nivalassa. 

Olen nähnyt ja  sen kuitin,jolla ohjalma on maksettu Datapajalle. 

Ohjelman piti  edellyttää ne ominaisuudet,mitkä Ari Hilli siltä edellytti 

 

 

Ohjeet kimppulappujen täyöstä olenn saanut suullisesti Pekka 

Korhoselta ja Ari Hilliltä. 

Kirjallista kimppulapun täyttö ohjetta minulle ei ole Postilta esitetty. 

 Vuoteen 2000 asti kimput olen tehnyt jokaiselle postinumerolle eli 

sivukylät on siihen asti  kimputettu erikseen. 

Kimppulappujen käsin valmistaminen,kuntakohtaisten jakelureittien 

mukaisesti,että siihen saatiin kaikki ne sivukylät,joilta väki kokoontui 

kirkonkyliin,oli tarkkaa työtä. 

Alun alkaenkaan Korhonen ja Hilli eivät toimittaneet minulle  

kimputusohjetta,josta olisin saanut  selville,mistä jakelupisteestä 

lähdetään jakamaan tietyt sivukylät,joista tullaa keskustoihin. 

Hallussani on -80 luvulta peräisin olevat Sineset Postin kirjat,joista sain 

selville,mikä postinuero saattoi kuulua minkin kirkonkylän Postilta 

lähtevään jakeluun tai  kyseiseen kuntaan. 

 

Toriauton mainos piti olla jaettuna  kahta päivää ennen toriauton 

saapuimista,että voittin olla varmoja siitä,ettäm asikkaat saavat auton 

saapumisesta tiedon. 

 Vuonna 2000 on siirrytty Ari Hillin ohjeen mukaisesti 

jakelupaikkakohtaiseen kimputukseen, jota oli tehty yhtäjaksoisesti 

kuusi vuotta, kunnes vastaaja oli vuonna 2006 ilmoittanut, että 

kimppulaput oli tehty väärin. Pihlajamaa selvittää, että vuonna 2004 oli 

16 toriautoreittiä, joille lähetetyt kimppulaput ilmoitettiin vuonna 2006 

väärin täytetyiksi. Kun oli 16 toriautoa, oli 16 jakelutilausta vuonna 

2004. Neuvot kimppulappujen täyttämiseen kuultava oli saanut vastaajan 

edustajalta Ari Hilliltä, joka oli useammankin kerran käynyt 

Savenmaalla. Kuultavan mukaan jakelun ennakkotiedon lähettäminen oli 

Postin edellyttämänä käytössä ennen vuonna 2004 kirjoitettua sopimusta.  

Ennen mainosten painattamista ja Helsingin postikeskukseen toimittamista kuultava oli kahta 
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viikkoa ennen lähettänyt vastaajalle sähköpostitse ennakkotiedon 

jakelusta, mikä ennakkotiedon toimittaminen sisälsi kuultavan 

käsityksen mukaan palvelutilauksen ja kuultava oli olettanut, että 

vastaaja oli sitoutunut toimittamaan mainokset ennakkotiedosta 

ilmenevin tavoin. Vastaaja oli edellyttänyt ennakkotiedon antamista ja 

kuultavan käsitys oli ollut se, että se oli jakelua varten pyydetty.  Posti 

on myöhemmin (vuonna 2006) ilmoittanut, että jakelutoimipaikoissa ei 

ole sähköposteja. Mihin sähköisesti lähetettyjä ennakkotietoja on silloin 

käytetty? Jos kantajalle olisi ilmoitettu, että ennakkotiedon mukaista 

jakelua ei pystytä suorittamaan, mitään vahinkoa ei olisi syntynyt. 2006 

vuoden jälkeen on saatu sellaisia vastauksia, että joku on voinut lukea 

jakelun ennakkotiedot. Tiedot jakelusuunnitelmaa varten piti saada 

Postilta, eikä suunnitelman tekijän omasta päästä. Täytyy olla jokin 

kartta, mistä selviää, mistä mikin mökkiperä lähdetään jakamaan. 

Kantaja ihmettelee nyttemmin, verrattiinko jakelun ennakkotietoja 

koskaan mihinkään. Posti on kieltäytynyt neuvotteluista, joissa olisi 

voitu selvittää, mitä jakelun ennakkotiedoilla on haluttu ajaa takaa. Ja jos 

Posti olisi heti ilmoittanut, jos postinjakelua ei voida jakelusuunnitelman 

mukaan tehdä, mitään vahinkoja ei olisi syntynyt. Kuultavan mielestä on 

eri asia, mitä 30 000 ammatillisesti järjestäytyneen henkilön joukko 

sokeasti toimien voi aiheuttaa. Me emme voi tätä työtä näin tehdä. Tämä 

homma vaiettiin meiltä 6 vuoden ajan. Kunnes Jari Kukkonen, Postin 

(Itellan) johtaja, ensimmäisen kerran, vuonna 2006, antoi meille viestin, 

josta saattoi päätellä, että ennakkotietoa oli sillä viikolla luettu. Siihen 

asti piittaamattomasti ja välinpitämättömästi on annettu Savenmaan 

ressukan lähettää liikaa mainoksia. 

Vuonna 2000 kuultava oli saanut postiinjättöluettelon, josta ilmeni, minkä kirkonkylän kautta 

sivukylän postit jaettiin. Kuultava oli syyskuussa 2004 saanut uuden 

postiinjättöluettelon ja siihen asti kuultava oli käyttänyt vuoden 2000 

postiinjättöluetteloa. Vastaajan useampaankin kertaan 

postiinjättöluettelon sijaan tarjoama ATarget-tiedosto ei ollut kantajan 

tarpeita silmällä pitäen käyttökelpoinen, koska siitä ei ilmennyt, mistä 

sivukylät lähdettiin jakamaan eikä sen tiedoilla siten voinut tehdä 

jakelusuunnitelmaa. Tästä syystä kantaja ei ollut käyttänyt ATarget-

tiedostoa. Kun kantaja sittemmin vuonna 2006 oli saanut Lehtiyhtymän 

kautta uuden postiinjättöluettelon, kuultava oli vasta silloin kiinnittänyt 

huomiota siihen, että sivukylien lähtönumerot heittelehtivät rajusti, 

samalle sivukylän postinumerolle saattoi jakelu lähteä monesta eri 

jakelutoimipaikasta. Postiinjättöluetteloista ei ole esitetty erillistä 

luovutussopimusta. Vuoden 2006 postiinjättöluettelon saatuaan kuultava 

oli huomannut, että verrattuna vuoden 2004 luetteloon oli tapahtunut 700 

jakelumuutosta ilman, että siitä olisi kuultavalle ilmoitettu, vaikka 

sopimusehtojen mukaan tieto olisi pitänyt tulla kuukautta aikaisemmin. 

Myös määrät olivat muuttuneet niin rajusti, että mikään muuttoliike, 

uudisrakentaminen, eikä mainoskiellot ei sitä selittänyt. Kuultavan 

mukaan muutokset johtuivat sekavista, mielivaltaisista ja 

huolimattomasta päivityksistä ja määrien tarpeettomasta muuttelusta. 

Esimerkiksi vuoden 2004 postiinjättöluettelossa (jota ei tahallaan ole 

jätetty pois, ja joka ei kuitenkaan ole täällä) Juvalla talousmäärä oli 

4000, mutta vuoden 2006 luettelossa oli niiltä postinumeroilta kadonnut 
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500 taloutta. Kuultavan soittaessa Juvan postiin sieltä oli sanottu, että 

oikea määrä on 3262, (puhelinkeskustelu muistissa) joten mainoksia 

voidaan vähentää vielä 150 kappaletta. Eli ainakin puolitoista vuotta 

Juvalle oli mennyt 4000 mainosta ja parhaimmillaan Juvalle oli 

mainoksia mennyt joka toinen viikko. Myös Kauhajoen kunnassa heitto 

oli ollut 600 taloutta, mikä määrä ei selity muuttoliikkeellä. Verrattaessa 

laajempia kokonaisuuksia ja maakuntia ei ollut muutoksia. Aikaisemmin 

puhuttiin talousmääristä, nyt puhuttiin postiinjättöpisteistä. Vaikka kaikki 

laatikot kerätään, niitä ei ole niin paljoa, että ero todellisen ja ATargetin 

välillä selittyisi. Postinjakajat saavat parhaimmillaan 0,01 € jaetuista 

mainoksista. Eihän kukaan voi väittää, että he ottavat jakelupalkkion 

roskiin menneistä mainoksista. Houkutus on suuri jättää ilmoittamatta, 

jos ei tarvitse jättää ilmoittamatta, mitä on jätetty jakamatta. Ei tarvitse 

kertoa kenellekään mitään, ei varsinkaan maksavalle asiakkaalle. 

Houkutus on suuri toimia huolimattomasti. Maksajalle ei kerrota, 

kerrotaanko postin sisällä? Ei kerrota, että jaetaan vain 3 262 kappaletta, 

ja asiakkaalta laskutetaan 4 000 kappaletta. 

Miksi ATargetia ei korjata? Jos se nyt laitetaan kuntoon, paljastuu, että se 

on ollut vuosikausia väärin. Kuultavalla ei ole ollut pienintäkään 

mahdollisuutta korjata virheelliseksi väitettyä menettelyä, koska ei ole 

kerrottu, että on tehty virheitä. 

Kuultavan mielestä Postin pitäisi selvittää ensin oma käytäntönsä, eikä 

alan käytäntöjä. Ja miksi jakajia ei tänne tullut, vaikka vuosi sitten 

sanottiin, että niitä haastetaan tänne kymmenittäin. Koska niillä jakajilla 

on oikea tieto, niin se on Matkahuollon ja Kaukokiidonkin alalla. Postin 

työntekijöiltä sitä tietoa ei saa. Ei tarvitse tarkistaa, ei tehdä varaumia, ja 

onko varmasti totta, että sentin jakelupalkkiota ei oteta niistä, mitä 

viedään roskiin. ’ 

Kuultavan mielestä ympäristövastuukin edellyttää huolellisuutta, mutta 

oikeuden puheenjohtaja keskeytti kuulemisen. 

Kuultava arvioi, että kymmenen vuoden aikana mainoksia oli lähetetty 75 - 80 miljoonaa 

kappaletta. Nyt käsiteltävänä olevana eli vähän yli kolmen kuukauden 

jaksolla kantaja oli toimittanut jakoon 2,6 miljoonaa mainosta, joista 

950.000 kappaletta eli 36 prosenttia oli tarkoitettu jaettaviksi sivukyliin. 

Kuultava piti hyvän tavan vastaisena ja asiakkaaseen kohdistuvan 

huolenpitovelvollisuuden vastaisena vastaajan menettelyä, jossa 

kantajalle ei oltu ilmoitettu viikoittain, kuukausittain ja vuosittain 

jatkuvasti jakamatta jääneistä lehdistä, vaan ne oli vain sokeasti ohjeita 

noudattaen, seurauksista välittämättä pistetty roskiin ja peritty niistäkin 

maksu. Kaikista on otettu rahat.  

Mitä tulee vastaajan väitteeseen siitä, että mainoksista 8 prosenttia sai olla jakamatta (Kuultavan 

mielestä kuka 8 prosenttia laskee, mihin se perustuu, kun toisaalta 

kirjoitetaan, että mitään ei tarvitse tarkastaa, eikä kenellekään mitään 

ilmoittaa.) se merkitsisi, kun mainoksia tarvittiin kanneaikana joka 

työpäivä 15 toriautolle kullekin 2000 kappaletta eli niitä meni 150.000 - 

180.000 tuhatta kappaletta joka viikko jakeluun, että vähintään yhden 

toriauton olisi viikoittain pitänyt olla torilla ilman mainoksia. Myynnin 

onnistumisen kannalta mainos oli ehdoton edellytys ja sivukylien 
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mainosten merkitys oli suuri. Kantaja oli ollut pakotettu käyttämään 

vastaajan palveluksia, koska mikään muu taho ei voinut tarjota 

määräpäiväjakelua viitenä arkipäivänä viikossa kaikkiin sivukyliinkin. 

Pakko käyttää postin palveluita, vaikka ei ole osannut jakaa, laskuttaa 

kylläkin. Kuultava selvittää lukeneensa palvelutarjouksista, että se 

jaetaan osoitteellisen päiväpostin mukana postin perusjakeluverkkoa 

käyttäen. Postin perusjakeluverkon käytön ehdoton edellytys on, että 

jakelut lähtevät oikeasta paikasta oikealla hetkellä, ja ne ehtivät 

määräpäiväjakeluun. 

Mainokset, jotka oli jaettu myöhässä olivat menneet "pilalle", koska niitä ei voinut käyttää toiselle 

reitille eikä jakaa toriauton käynnin jälkeen. Postinkantajat olivat 

kertoneet, että nähtyään toriauton jo käyneen, he olivat laittaneet 

mainokset roskiin. Kuultavan käsityksen mukaan Posti on jättänyt 

”pilaantuneet” mainokset jakamatta ”soittelun” välttämiseksi. 

Esimerkiksi Kuusankoskella oli pistetty roskiin 3000 mainosta, kun oli 

nähty toriauton jo käyneen. Väärään toimipaikkaan ohjautuneet lehdet 

olivat sen seurausta, että vastaajan ohjaustiedot olivat sekaisin. Kuultava 

esimerkkinä kertoo, että kukaan Postin työntekijöistä ei lähde viemään, 

jos Sarakylän nippu ohjautuu Ranualle, eikä Pudasjärvelle, mistä sen 

jakeluun piti lähteä, mainoksia Sarakylään. Kuultavan mielestä tiedot 

jakelutoimipaikkojen muutoksista oli pitänyt tulla kuukautta ennen. 

Sikäli, kun mainoksia oli mennyt jakoon liikaa, kukaan ei ollut siitä 

ilmoittanut, ei missään vaiheessa. Kuultava kertoo, että silloin kun meni 

150, ja piti mennä 1500, Postilta kyllä soitettiin ja ilmoitettiin. 

Näppäilyvirhettä ei myönnetty sen mennessä toisinpäin, koskaan ei 

kukaan soittanut, vaikka virhe on ollut hyvinkin mahdollinen. Posti ei 

tehnyt oma-aloitteisia ilmoituksia, kun mainoksia oli liikaa. Sellaista 

sopimusta vastaaja ei suostu tekemään, että se palauttaisi jakamattomia 

mainoksia. 

Kimputuksesta kuultavalla oli yli 10 vuoden kokemus. Kuultava oli tehnyt kimppulaput vastaajalta 

saamiensa ohjeiden mukaan. Kuultavan käsityksen mukaan homma oli 

vielä vuonna 2000 jotenkin toiminut. Kimppulapuissa, joita oli käytetty 

vuoden 2000 jälkeen, lukee " yhteensä toimipaikkaan " ei monikossa 

toimipaikkoihin, kimppulapussa on tilaa vain yhdelle postinumerolle, 

eikä siinä ole paikkaa sanalle määräpäiväjakelu. Vastaajan taholta oli 

kielletty tekemästä kimppulappuun ylimääräisiä merkintöjä ja 

kimppulapussa oli selvä päivämäärä isoilla kirjaimilla milloin jakelun 

tuli tapahtua. Kuultava oli tehnyt kimppulaput siten kuin vastaajan 

taholta oli käsketty tekemään ja, jos olisi käsketty tekemään toisin niin 

olisi heti tehty. Vasta vuonna 2006 käskettiin postinumerot laittaa 

kimppulappuun. Kuultava on siinä käsityksessä, että postin 

kimppulappuohjeet ovat sekavat. Kimppulappu jää jakelutoimipaikkaan, 

ja siitä olisi vielä viikkojenkin päästä voinut tarkistaa, miten jakelun olisi 

pitänyt mennä. Tässä yhteydessä kuultava selvittää, että Posti väittää, 

että heidän ei tarvitse mitään tarkistaa. Miten silloin voidaan väittää, että 

työ on huolellisesti ja tarkasti tehty. Kimppulapun tiedot kuultava oli 

saanut vastaajan omista tiedostoista. Kimppulapusta ei voinut päätellä, 

oliko kyseessä käteisasiakas vai sopimusasiakas. 

Vuonna 2004, kun vastaaja oli vaatinut uuden sopimuksen tekemistä uhalla, että muutoin alennukset 
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jäävät pois, mikään muu ei muuttunut kuin se, että vastaaja lähetti 

laskun. Kuultava kertoi, että täytyi asettaa vakuussumma, 5000 €. 

Mitään muuta sopimusta ei allekirjoitettu, ei esitetty, eikä edellytetty. 

Kuultavan mukaan Savenmaa on itse irtisanonut sopimuksen päättyväksi 

13.4.2005, siihen mennessä ei ollut tullut minkäänlaista merkkiä, että 

Savenmaa olisi paremmassa sopimussuhteessa aikaisempaan verrattuna. 

Kuultavan mukaan Savenmaalla oli kaksi sopimusta yhtäaikaisesti 

voimassa, Suomen Lehtiyhtymän ja Postin kanssa. Posti piti Savenmaan 

kanssa tehdystä sopimuksesta vielä kynsin hampain kiinni, kun laskutti 

protestoinnin uhalla nekin jakelut, jotka laskutettiin Lehtiyhtymän 

kautta. Kuultava kertoi, että laskut uhattiin laittaa perintään, kun niitä ei 

maksettu. Kuultava kertoo, että vuoteen 2006 asti annettiin samalla lailla 

tietoja, olipa kyselijä käteis- eli sopimusasiakas, tai vaikka ei ollut 

sopimusta ollenkaan. Kuultava oli käsittänyt, että joka kerta, kun lehdet 

lähtivät jakeluun, oli tehty kuljetussopimus. Kuultava selvittää, että vasta 

myöhemmin vuoden 2006 jälkeen Posti vetoaa, että teillä ei ole mitään 

oikeutta tulla kyselemään mistään, koska ette ole sopimusasiakas. 

Samalla alettiin uhkailla oikeustoimilla, jos asiattomia ja tarpeettomia 

yhteydenottoja ei lopeteta. Kuultava kertoo, että tämä herra (Peter 

Karlsson), joka tänne tulee todistamaan, on itse niitä (uhkauksia) 

lähettänyt. Kuultava kokemuksensa perusteella kertoo, että 

Matkahuoltoon ja Kaukokiitoon soittamalla kysymyksiin annetaan 

vastaus, eikä ruveta selvittelemään, että ollaanko sopimusasiakkaita - 

tämä on kuljetusalan yleinen käytäntö. Jakelumaksut maksettiin aina 

viikoittain Nivalan postiin. Kuultava kertoi, että kohtelu oli erinomaista, 

”Savenmaa oli paras asiakas”.  

Kuultava selvittää olevansa päivittäin Matkahuollon ja Kaukokiidon 

kanssa tekemisissä. Matkahuolto ja Kaukokiito ilmoittavat aina, jos 

lähetystä ei puutteellisen ohjeen vuoksi voida viedä perille. Jos muulla 

rahdinkuljetusalalla toimittaisiin, kuten Posti tekee mainosjakelussa, 

tämä valtakunta olisi sekaisin. (Kuultava olisi halunnut selvittää, mitkä 

syyt johtivat siihen, että Lehtiyhtymä ei halunnut enää ottaa vastuuta 

Itellan mainosjakelusta ja sen häiriöistä, mutta oikeuden puheenjohtaja ja 

vastaajan asianajaja estivät kuultavaa kertomasta siitä.) 

Syksyllä 2005 oli vastaajan edustajien Pekka Korhosen ja Aila Postareff-Jurvelinin sekä kuultavan 

ja kuultavan edustajan Veli Kortesalmen välillä järjestetty 

neuvottelutilaisuus, jonka aiheena muun ohella olivat olleet jatkuvat 

jakeluhäiriöt. Tilaisuus pidettiin Oulun postin tiloissa. Kuultava on 

kertonut Postin edustajille tehneensä kaiken mitä on käsketty, mutta silti 

ei ole mainosten jakelu toiminut. Vastaajan edustajat eivät olleet lainkaan 

kiinnostuneita asiasta. Kukaan ei korvaa, ja Posti perii kaiken. Mitään 

selvityksiä ei tehty eikä luvattukaan tehdä. Pekka Korhonen oli vain 

tokaissut "laittakaa lasku". Kuultavan mukaan siinä vaiheessa ei oltu 

rahaa vailla, vaan haluttiin selvityksiä. Kuultavalla ei ole tapana laittaa 

aiheettomia laskuja. Laskuja ei maksettu, selvityksiä ei tehty. Posti ei 

selvittänyt myöskään lehtiyhtymälle, miksi mainokset eivät mene perille. 

Postin edustajat eivät halunneet selvittää mitään, eivätkä neuvotella, 

vaikka sopimuksessa sanotaan, että erimielisyydet ratkaistaan 

ensisijaisesti neuvottelemalla. Neuvottelut päättyivät tokaisuun ”laittakaa 
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lasku”. 2006 ensimmäinen Postin yhteenotto Pekka Korhoselta, että joku 

on pielessä. Yhteydenotto suoraan kantajalle puhelimella, sen jälkeen 

sähköpostilla. Ei vedottu siihen, että ei ole sopimusasiakas. Ilmoitus tuli 

järkytyksenä – sivukyliä ei jaeta. Vastataan, että koskaan ei ole jaettu 

sivukyliä. Postilla 30 000 työntekijää ympäri Suomen, ja kuultavan 

pitäisi itse selvittää miten tässä tulisi toimia. Tämä selvittely on näiden 

vuosien aikana tullut kuultavalle maksamaan n. 300 000 €. Postin 

palvelulupaus; sivukylien jako harvaanasutulla alueella, katteeton. 6 

vuoden ajan käytössä samat ohjeet. Miten yksi mies voi tehdä niin paljon 

virheitä, että mainoksia ei voida viedä perille? 

Alan käytännöistä: Suomen Suoramainonnan alaikäinen työntekijä saa 

0,83 senttiä mainoksen jakelusta, ja jos hän hävittää näitä mainoksia, 

joutuu korvausvastuuseen, ja vastuu voi olla suurempi kuin työstä 

maksettava palkka. 

Kuultava ei ole tilannut massajakelua, vaan yhden päivän 

määräpäiväjakelun. Jakelutieto on annettu yhden talouden tarkkuudella. 

Määräpäiväjakelu on kirjepostin lähetyksen jälkeen toiseksi kallein 

vaihtoehto. Määräpäiväjakelu on kallis vaihtoehto, mutta 

toriautotoiminnan kannalta ehdoton edellytys. Vedotaan siihen, että työtä 

ei voi tehdä kunnolla sen takia, että se on niin halpa. Tämä ei ole yleinen 

käytäntö. 

Postin jakelusta ykkösosoitteetonta on kolmasosa. Pitääkö asiakkaan 

opettaa 30 000 työntekijää? Miksi tarjotaan, jos ei tehdä kunnolla? 

Kuinka voidaan luvata 100 %, kun kukaan ei tarkista. Milloin 5 % 

virhemarginaali näkyy asiakkaan eduksi postin sijasta. 

Miksi kerättiin Postin jätepapereita. Hankittiin näyttö, jonka tiedettiin 

olevan postin jätepaperikeräyslaatikoissa. Todisti menettelyä, että kaikki 

maksettuja mainoksia. Kuukauden vanhoja mainoksia ei löydy mistään, 

vaikka luvattu säilytettävän Postin tiloissa. Tänään jaossa olleita lehtiä 

on jo ensi yönä Postin jätepaperilaatikoissa, jos sama jatkuu. Posti ei 

myönnä mitään, ei ilmeisesti tarvitse. Miksi muut asiakkaat ei sano 

mitään: muita Postin asiakkaita ei kiinnosta lähteä näin suuritöiseen ja 

hankalaan hommaan yhtiötä vastaan, joka ei myönnä mitään. Savenmaan 

toriautojen myynnistä meni 20 % näihin mainoksiin. Kokkolan HH:n 

johtaja sanoi puhelimessa, että ovat täysin riippuvaisia Postin jakelusta, 

vaikka tietävät Savenmaan jätepaperikeräyksen perusteella, että 

maksavat ylimääräistä. Jätepaperikeräyslaatikoita alettiin pitää kiinni 

Postin tiloissa. 

Kuultava sai tuomarin keskeytyksen jälkeen selvittää, että vastaajan 

edustajat antavat lehtiin lausuntoja sanomalla, että onhan tämä heille 

jonkinlainen ympäristöongelma, ja lupasivat selvittää asian. Ja selvitys 

oli, että painot vain laittavat heille liikaa lehtiä. 

Se, mistä on käytetty nimitystä ”annetaan parempaa palvelua”, on väärä 

nimi. Postin työntekijöillä on sekavat ohjeet. Millä ohjeella työntekijät 

ovat toimineet? 

Siivola kysyy kuultavalta, miksi käytitte vuoden 2000 postiinjättölistaa. 

Kuultava vastasi, että siinä kerrottiin, paljonko yhteensä mainoksia 
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Taivalkoskelle menee. 2004 kun saatiin uusi lista, sitä alettiin käyttää. 

Kun vuoden 2006 lista saatiin, huomattiin, että erot ovat suuret. Samalle 

postinumerolle lähtee monesta eri toimipaikasta mainoksia. Silloin kun 

on ollut osoitetoimipaikkakohtainen kimputus, silloinkaan ei ole mennyt 

oikein. 

Siivolan kysymykseen selvitittekö itse talousmääriä, kuultava vastasi, 

selvitettiin, sikäli kun Postilta vastauksia saatiin, ja kuten on todettu, 

niitä on vaikea sieltä saada. Myöhemmin Tilastokeskuksen kautta 

vuoden 2006 jälkeen. 

Asianajaja Siivolan kysymykseen, mitä tietoja kirjapainoon lähetettiin, 

kuultava vastasi, että samat tiedot, mitkä lähetettiin Postille jakelua 

varten, lähetettiin kirjapainoon painatusta varten. 

Siivolan kysymykseen kuka täytti kimppulaput kuultava vastasi, että on 

tehnyt esityön, ei käyttänyt tietokonetta. Takana paperilaput, Samuli yksi 

henkilö, joka tekee kimppulappuja. Kuultavan antamia tietoja. 

Kimppulaput oli tehty Savenmaalla ja lähetetty kirjekuoressa 

kirjapainoon. 

Kirjapaino toimi täysin Savenmaalta saamien tietojen mukaan. 

Siivolan kysymykseen, mihin sopimukseen ennakkoilmoituksen 

jättäminen perustuu, kuultava vastasi, että suulliseen sopimukseen ennen 

vuotta 2004, vuodesta 2003 sähköpostilla postille, ennen sitä rullakoiden 

mukana Postille. Kun kimppulaput lähetettiin sähköpostilla, oli 

mahdollista korjata virheet. Mutta näin ei toimittu. 

Siivolan kysymykseen, oliko erillisiä sopimuksia, kuultava vastasi, että 

ei ole, koska sitä ei esitetty. 

Asianajaja Siivolan kysymykseen annoitteko te muita tietoja 

postitustarpeesta tai jostakin muusta jättäessänne 

ennakkoilmoitusta, kuultava vastasi, että mistä niitä voi muualta 

saada kuin postista. Vuonna 2000 oli saatu tiedot, joita käytettiin 

vuoteen 2004 asti. 

Siivola kysyy, toimititteko te muuta tietoa Postiin, ja kuultava 

vastasi, Posti ei pyytänyt muuta tietoa, kuin jakelun ennakkotieto. 

Kuultava kertoi Savenmaan toimittaneen ne tiedot mitä Posti on 

pyytänyt ja vaatinut. 

Postiinjättöluettelo 2000 ja 2004 saatiin Ari Hilliltä. Kuultava kertoi 

Hillin käyneen paikanpäällä useasti henkilökohtaisesti. Hilli ei koskaan 

huomauttanut, että käyttelette väärää kimppulappua. Ari Hilli antoi 

ohjeita kimppulapun täyttämiseen, ja se täytettiin 6 vuotta ohjeiden 

mukaan. Koskaan ei huomautettu. 

Kysymykseen, miten havaitsitte joidenkin mainosten olevan myöhässä, 

kuultava vastasi, että toriauto oli ajettu paikkakunnalle, ja mainoksia ei 

ollut jaettu, kuultiin kysyttäessä jakajilta. 

Myöhästymisten syytä ei kuultavalle kerrottu koskaan. 

Vastaajan kysymykseen reklamoitteko huomatessanne myöhästymisen, 

kuultava vastasi, että kyllä. Siitä on todisteena kanneaikana Längelmäki 
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ja Toholampi ja ne viisi, ja Postin työntekijät laittoivat lapun todisteena 

jakamattomista mainoksista. 

Vastaajan kysymykseen, kuinka paljon aikaisemmin ennakkotieto 

toimitettiin, kuultava vastasi, että 2 viikkoa aikaisemmin. Mainokset on 

kuultavan mukaan lähetetty kun on käsketty. Postikeskuksesta ei ole 

ilmoitettu lähetysten olevan myöhässä. 

Aikavälillä, mihin kanne kohdistuu, kantaja oli lähettänyt mainoksia 181 

erilliseen jakelutoimipaikkaan. Se kuinka usein yleisesti johonkin 

jakelutoimipaikkaan mainoksia osoitettiin oli kuultavan mukaan 

"säännöllisen epäsäännöllistä". 

HP: Postin ohjeet sekavat?? 

- jaetaan monella eri perusteella 

- ilmoitusvelvollisuutta ei ole? 

- kuitenkin yksi ilmoitus tuli, koska näki, että vahinkoa syntyy 

-ilmoitus tuli vasta 2006? 

 


