
Todistaja Heikki Häyrynen 

 

SAA: ”Oletteko te tietoinen tästä jutusta, mistä täällä on kysymys?” 

T: ”Kyllä minä olen.” 

SAA: ”Eli te olette ollut pankinjohtajana aikaisemmin?” 

T: ”Apulaispankinjohtajana, tai pankin apulaisjohtajana.” 

SAA: ”Ja agrologi koulutukseltasi?” 

T: ”Kyllä.” 

SAA: ”Mitä te tässä jutussa tiedätte, kysyn ensin näin yleisesti? Mennään sitten hivenen tarkemmin, kerron 

mistä tässä on minun mielestä kysymys myös.” 

T: ”Olen Hannu Pihlajamaan pyynnöstä pyrkinyt selvittelemään sitä, että miten tämä mainoslehtien 

postitus ja siihen liittyvät asiat niin kuin ovat tapahtuneet, ja mitä puutteita siinä on mahdollisesti ollut.” 

SAA: ”Minkälaista aineistoa te olette käynyt läpi siellä?” 

T: ”Olen käynyt Savenmaalla olevan aineiston aika tarkkaan läpi pitkältä ajalta.” 

SAA: ”Mitä se aineisto sisältää?” 

T: ”Siellä on sopimukset, nehän on tärkeimmät, sopimusten liitteet, sitten on näihin liittyen ohjeita näistä 

sopimuksista ja liitteitä kimputuksesta, ja mahdollisesti postiinjätöstä. Ja sitten myös näihin sopimuksiin 

liittyen, ei ole sopimuksen liitteenä, mutta niiden perusteella on tullut Savenmaalle näitä 

talousmäärätietoja, postiinjättöluetteloita. Pääosin siinä tärkeimmät asiat. Sitten on tietenkin pyritty 

selvittämään, että minkälaista vahinkoa, kuinka suuria määriä on mahdollisesti jäänyt jakamatta näistä 

mainoksista.” 

SAA: ”Oletteko te käyttänyt, tai onko siellä vielä joitain sellaisia tietoja, mitä olisitte tarvinnut, vai onko 

teillä ollut kaikki tarvittava tieto käytössä? Onko teillä minkälainen käsitys siitä asiasta?” 

T: ”Nämä yhteystiedot Postiin päin, nimenomaan jakelukenttään, ovat sellaisia, niitä tietoja olisi tarvittu eri 

asioiden selvittämisessä, mutta niitähän ei ole sillä tavalla ollut, että asiat olisi pystytty ihan tismalleen 

selvittämään.” 

SAA: ”Mitä se tarkoittaa? Kenen yhteystietoja ja mitä yhteystietoja?” 

T: ”Lähinnä jakelutoimipaikkojen yhteystiedot, ne ovat olleet puutteellisia tai niitä ei ole ollut ollenkaan 

kaikkiin paikkoihin, tai sieltä jakelutoimipaikoista ei ole saatu tietoja silloin kun on kysytty.” 

SAA: ”Oletteko te saanut jakelutoimipaikoista ylipäätään tietoa?” 

T: ”Kyllä on saatu, mutta ei kaikista jakelutoimipaikoista.” 

SAA: ”Osaatteko sanoa, kuinka monesta jakelutoimipaikasta noin suurin piirtein olette saaneet sellaisia 

tietoja, mitä olette tarvinnut?” 

T: ”No, kaikistahan ei ole kysytty, mutta niistä joista on kysytty, jos prosentteina arvio, niin sanotaan, että 

60 %:iin on yhteys saatu, mutta jakelutoimipaikka on monissa tapauksissa ilmoittanut, että he eivät suoraan 

anna asiakkaalle tietoa.” 



SAA: ”Onko sitten suoraan saatu tietoa?” 

T: ”On jonkun verran saatu.” 

SAA: ”Onko lukumääräisesti, kuinka monesta suurin piirtein olette saanut suoraan tietoja, ei tarvitse ihan 

tarkkaa lukua sanoa?” 

T: ”Niitä on useamman kerran kyselty niiden yhteystietojen perustella, mitä on ollut, ja ehkä semmoinen 

40-50 jakelutoimipaikkaa on antanut tietoja, kun on kysytty, ja myös sitä, että onko sivukylät jaettu tai 

kysytty, miten jakelut ovat onnistuneet. Mutta kaikki eivät kysyttäessäkään ole antaneet näitä tietoja.” 

SAA: ”Onko tuo teidän työnne ollut kuinka laaja, esim. tuntimäärissä, tai kuinka paljon te olette tehnyt 

sitä?” 

T: ”Kyllä se aika laaja on. Voisi sanoa, että tunneissa varmaan on, sanotaan kuukausina, 4 kuukauden 

työpanos.” 

SAA: ”Tähän selvittelyyn?” 

T: ”Niin.” 

SAA: ”Mennään sitten… Täällä on sellainen teema teillä, luen sen teeman, te olette varmaan sen kuullutkin, 

eli ’tilastot, määrät ja perusteet, yhteneväisyydet Postiin, vastaajan menettely, tahallisuus, törkeä 

tuottamus’, nyt ei ole kysymys niistä määristä niinkään, vaan nyt ollaan tällaisessa teemoituksessa. Ei 

mennä ihan yksityiskohtiin näissä määrissä. Mutta täällä on kuitenkin, puheenjohtaja, todiste 11, meillä 

kirjallinen todiste, ja ajattelin, että antaisin sen tuohon… Tämmöinen, jos tämä olisi niin kuin sellainen 

muistilappu, tähän olisi helpompi viitata… Minäpä vien tämän Häyryselle… Onko tämä tutunnäköinen 

paperi?” 

T: ”Nyt pitää kaivaa lasit esille… Joo, kyllä tämä on.” 

SAA: ”Onko tämä teidän laatima?” 

T: ”Tämä on minun laatima.” 

SAA: ”Joo, eli jos, puheenjohtaja, ihan lyhyesti käyn tämän läpi… Tässä on pilaantuneita, elikkä myöhässä 

jaettu, kustannusperusteinen, arvonmukainen, ja enimmäiskorvaus, ja sitten niin edespäin. Tämä on teillä 

niin kuin, miten tämä nyt sanotaan, tämä voi olla teillä muistilappuna, mutta minä en kysy suoraan tästä. 

Mutta annan sen olla tuossa pöydällä, jos siihen tulee jotain mietittävää. Ajattelin niin, kun teillä on 4 

kuukauden juttu siinä ollut, tai olette tehnyt, jos menee liian ulalle, niin sitten oikaistaan, tässä on kuitenkin 

jonkun verran aikaa, reilu tunti kuitenkin, kertokaa nyt siitä tutkimuksesta, ihan omin sanoin lähdette 

kertomaan, mitä te tutkitte, mitä te havaitsitte, minkälaisia virheitä ja niin edespäin. Sitten esitetään 

tarkempia kysymyksiä, jos sopisi näin. Ei tarvitse siitä paperista, vaan ihan noin vain.” 

T: ”Siinähän oli 4 selvittelyhaaraa, ensinnäkin se, ovatko nämä talousmäärät, mitä Savenmaalla on ollut 

käytössä, ovatko ne oikeat, onko niissä liikaa vai liian vähän, se on yksi haara. Ja toinen haara on se, että 

miten nämä jakelut ovat toteutuneet näillä jakelutoimipaikkojen alanumerojen osalla, eli käytännössä näillä 

pitäjien sivukylillä. Ja sitten, joka tässä näkyy olevan, tämä pilaantuneet, eli myöhässä jaetut lehdet, minkä 

verran niitä on ollut. Neljäntenä on se, että minkä verran niitä on erinäisistä syistä jäänyt kokonaan 

jakamatta.” 

SAA: ”Sitten kertomusta. Mitä on havaittu?” 



T: ”Näissä tutkimuksissa lähetään siitä ensimmäisestä kohdasta, eli talousmääristä. Sitä on selvitetty sitä 

kautta, että  on katsottu, paljonko on Postin ilmoittamat talousmäärät olleet eri alueilla ja koko 

valtakunnan alueella, ja sitten on Tilastokeskuksesta pyydetty tiedot postinumerokohtaisesti siitä, että 

minkä verran Tilastokeskuksella on, siellä puhutaan asuntokunnista, eikä talousmääristä, asuntokuntia 

vastaavilla postinumeroilla, ja siinä on havaittu, näiden vertailussa, että Postilla on ihan merkittävästi 

enemmän talouksia kuin mitä Tilastokeskuksella on näitä asuntokuntia. Eri postinumerojen osalta siinä on 

havaittu myös se, että nimenomaan suurten kaupunkien ulkopuolella ero on vielä isompi. Ja sehän on 

sitten pääosin ollut Savenmaan liiketoiminta-aluetta. Ja näitä lukuja on verrattu sillä tavalla, että kun Posti 

on ilmoittanut julkisesti, että 9 % talouksista on mainoskieltotalouksia, niin nämähän pitää vähentää myös 

Tilastokeskuksen tilastojen luvuista pois ja samoin Postin luvuista, ja sitten katsottu, minkä verran on jäänyt 

ylimääräisiä lehtiä, tai talouksia liikaa näihin Postin lukuihin. Tämähän ei vielä kerro sitä, minkä verran niitä 

on liikaa lähetetty, eli on Savenmaan lähetyslistoista katsottu, minkä verran Savenmaa on lähettänyt lehtiä, 

näihin kulloinkin liiketoiminnan kohteina oleviin pitäjiin, ja sitten katsottu se Tilastokeskuksen luku, josta on 

vähennetty se asuntokuntien määrä pois, ja katsottu, paljonko sinne on mennyt liikaa mainoslehtiä tälle 

alueelle. Ja siinä on ihan tosiaan merkittävä määrä, joka on mennyt liikaa näitä mainoslehtiä. Ei ole 

talouksiin pystytty jakamaan, jos ei ole jaettu kahteen kertaan, ja tuskinpa sitä on Postissa tehty. 

Toinen tutkimushaara, selvittämishaara, on tämä…” 

SAA: ”Mennäänkö tuohon määrään vielä hyvin lyhyesti, se oli se ensimmäinen kohta tässä, tuliko siinä 

määrä-selvittelyssä selville sitä, että mistä se ero johtuu?” 

T: ”Siitä minä en osaa muuta sanoa, että mistä se johtuu, kuin sen, että Postilla on enemmän talouksia kuin 

Tilastokeskuksella, ja Postihan on ilmoittanut, että nämä määrät vaihtelevat uudisrakentamisen ja 

muuttoliikkeen johdosta, mutta siellä on niin suuria heittoja, esim. näissä alapostinumerojen osalta, niin 

että se ei voi perustua siihen, että siellä rakennetaan tai että muuttoliike on, koska vuositasollinen saattaa 

olla, jos prosentteina ajattelee, aika hurja prosentti.” 

SAA: ”Mitä se hurja prosentti taas pitää sisällään, mikä on hurja prosentti?” 

T: ”Sanotaan, että niitä on pahimmissa tapauksissa jopa 200 %:n heittoja. Niin, jos verrataan 

Tilastokeskuksen, tai vuositasolla Postin omia talouksia 2003, 2004, 2005 kun niitä on verrattu, siellä on 

suurimmat heitot alapostinumerojen osalta jopa tätä prosenttiluokkaa.” 

SAA: ”Miltä vuosilta te tämän määrän muistatte?” 

T: ”Ne on tarkistettu nyt 2003, 2004, 2005, ja on katsottu myös aiempia vuosia ja myöhempiä vuosia, mutta 

nämä on tähän käsiteltävään asiaan liittyen. On eri kysymys, kun tarkkaan katsotaan.” 

SAA: ”Nyt määristä sen verran, että jos mennään pelkästään sinne Postin omiin tietoihin, onko Postilla 

itsellään muuttunut määrätiedot, sanotaan vaikka tällä teidän tarkastelujaksolla, jos on, niin millä lailla?” 

T: ”Ne on muuttuneet vuosittain, nämä osoitepostinumerojen taloudet. Ja äsken mitä kerroin, ne ovat 

nimenomaan näiden osoitepostinumerojen osalta saattaneet muuttua näin hurjia määriä. Jos otetaan 

valtakunta keskimäärin, niin silloinhan ne ei keskimääräisesti ole muuttuneet kovinkaan paljon, mutta jos 

ajatellaan jakelun onnistumista, sehän täytyy tietää, minkä verran milläkin jakelualueella näitä talouksia on, 

ja miten ne muuttuvat. Eihän valtakunnan keskimääräisen luvun perusteella voida jakelua suorittaa.” 

SAA: ”Pitäisikö vielä kerrata, miten se määrä ylipäätään muuttuu, mikä siellä muuttuu? Meneekö 

postilaatikoita rikki, palaako taloja vai tuleeko uusia tilalle? Mikä se on se peruste, selvitittekö te sitä?” 



T: ”Nämä sopimuksethan lähtevät siitä, että Posti ilmoittaa nämä talouksien määrät, ei se ilmoita 

Savenmaalle näitä postilaatikoita tai postiluukkuja, vaan taloudet. Siellä ne heilahtelut on tapahtunut, 

näissä talouksien määrässä. Ja se, miksi nämä heilahtelut osoitepostinumerojen osalta ovat niin suuria, ja 

myöskin jakelutoimipaikka-alueilla on huomattavia heittoja, tosin ei niin suuria kuin täällä 

osoitepostinumerojen osalta, minä en ole tullut muuhun tulokseen kuin siihen, että näitä jakelualueita 

muutellaan vuosittain, tai keskivuotta, ja niistähän ei Postin asiakkaalle tule välittömästi tietoa, niin kuin 

kuuluisi. 

SAA: ”Mitä se ’välittömästi’ tarkoittaa? Kuinka pian Savenmaa sai…?” 

T: ”No esim. ohjaustiedoistahan sopimuksessa lukee, että ’olennaisista palvelumuutoksista Posti ilmoittaa 

kuukautta ennen käyttöönottoa’, ja asiakkaan näkökulmasta ohjaustieto on olennainen palvelumuutos. Eli 

jos esim., pysytään tuolla Pohjanmaalla, joku kylä, vaikka Karvoskylä on jaettu Nivalasta aiemmin, niin se 

muutetaankin jaettavaksi Haapajärveltä. Jos se posti ohjautuu Nivalaan, eikä menekään sinne, mistä se 

jaetaan, eli Haapajärvelle, niin silloinhan se myöhästyy.” 

SAA: ”Miten näistä tuli sitten Savenmaalle tieto? Vai miten se asiakas sai tästä tietää, mikä se teidän 

tutkimuksen tulos siinä oli?” 

T: ”Näistä ohjaustietomuutoksistahan ei ole mitenkään erikseen ilmoitettu, vaikka ne ovat asiakkaan 

kannalta olennaisia tietoja mainosten perille menossa.” 

SAA: ”Mitä tarkoittaa ’erikseen ilmoitettu’?” 

T: ”Sitä, että ei ole kuukautta ennen käyttöönottoa ilmoitettu.” 

SAA: ”Kuinka pian ne ilmoitettiin?” 

T: ”Mitä Posti on tehnyt päivityksiä talousmäärissä, niiden yhteydessä ne muutokset on tulleet, eikä aina 

niissäkään.” 

SAA: ”Milloin se on tehnyt niitä päivityksiä? Kuinka usein?” 

T: ”Posti on luvannut tehdä ne kaksi kertaa vuodessa, silloin tuohon kanneaikaan, ja Savenmaalle näitä 

tietoja ei ole tullut kahta kertaa vuodessa. Siellä on osoitepostinumerotiedot tullut 2003 kerran, 2004 

kerran, 2005 kerran, mutta nythän Posti on sopinut Savenmaan kanssa siitä, että Savenmaa kimputtaa ja 

lähettää mainokset jakeluun jakelutoimipaikkakohtaisesti. Ja näillä tiedoilla, jotka on tehty 

osoitetoimipaikkakohtaisesti, niitähän ei ole Savenmaa pystynyt käyttämään jakelutoimipaikkakohtaisessa 

kimputuksessa, koska siellä ei ole tiedetty sitä, mikä jakelupaikka hoitaa minkäkin osoitetoimipaikan 

jakelun. Siinä osoitetoimipaikkakohtaisessa tiedostossa ei ole tietoa siitä, minkä jakelutoimipaikan kautta 

menee mikin osoitetoimipaikka.” 

SAA: ”Puhutaan vielä tästä ohjaustietomuutoksista, elikkä näistä määrien muutoksista per 

jakelutoimipaikka sitä se ilmeisesti tarkoitti. Okei, jos se oli kerran vuodessa päivitetty, miten se asiakas, 

esim. Savenmaa, sai sen tiedon? Millä lailla se järjestelmä toimi siis? Tuliko sieltä joku lappu, vai pitikö se 

etsiä jostain se tieto, vai millä lailla se?” 

T: ”Nämä osoitetoimipaikkakohtaiset päivitykset on 2003, 2004 ja 2005 toimitettu Savenmaalle 

tietokonepohjaisina, ns. korpulla, ne ei ole olleet manuaalisia, mutta Savenmaahan on tehnyt nämä 

kimputukset ja kimput sillä tavalla, että  ne postitetaan ja on lähetetty jakeluun 

jakelutoimipaikkakohtaisesti. Ja sitä tiedostoahan Savenmaalla ei ole ollut kuin 2000 vuodelta ja 2004 

vuodelta.” 



SAA: ”Miksi sitä ei ole hankittu, tai selvisikö, miksi ei ollut parempaa tietoa? Tässä on kuitenkin neljä vuotta 

väliä.” 

T: ”Sitä minä en osaa sanoa, miksi sitä ei ole välillä päivitetty sitä postiinjättöluettelo-tiedostoa, jossa on ne 

jakelutoimipaikat…” 

SAA: ”Onko sitä päivitetty, selvitittekö te sitä?” 

T: ”Niin, on se 2000 ja 2004 välillä päivitetty, mutta Savenmaalle siitä ei ole muita päivityksiä tullut.” 

SAA: ”Olisiko ne saatu Postin netistä ne päivitykset?” 

T: ”Sitä ei saa netistä, sitä postiinjättöluetteloa sillä tavalla, että kimputus olisi mahdollista tehdä 

jakelutoimipaikoittain.” 

SAA: ”Onko se netissä oleva tieto nimeltään aTarget?” 

T: ”On.” 

SAA: ”Ihan lyhyesti siitä aTargetista, selvitittekö te niitä aTargetin tietoja, eikö niitä ole saanut käyttöön 

sitten?” 

T: ”Niissä levykkeissähän on samat tiedot mitä aTargetissa, eli 2003, 2004, 2005 levykkeissä. Ja niissähän on 

nämä osoitetoimipaikkakohtaiset tiedot, postinumero ja sitten nämä jakelumäärät, mitä 

osoitepostinumerolle mene. Siinä ei ole kootusti, mikä osoitetoimipaikka jaetaan mistäkin 

jakelutoimipaikasta.” 

SAA: ”Eli aTargetia ei voinut käyttää teidän mielestä sen takia, että sitä ei voinut laittaa siihen 

kimppulappuun merkintää?” 

T: ”Sitä ei voinut käyttää sen takia, että siinä sillä tavalla koottu ne osoitetoimipaikat, niin kuin tässä 

postiinjättöluettelossa oli, eli sen pääpostin alapuolelle oli koottu kaikki nämä sivukylien nimet ja 

postinumerot, ja se oli yhteneväinen. Mutta jos menee aTargetia katsomaan, tai niissä levykkeissä olevia 

tietoja, niin osoitepostitoimipaikat saattoivat olla niin, että niitä ei voinut koota sieltä 

jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen.” 

SAA: ”Lyhyesti vaan niistä määristä, selvitittekö te aTargetin määriä, olivatko ne määrät teidän 

tutkimuksissa joku…? 

T: ”Kuten sanoin jo aiemmin, meillähän oli sen lisäksi, että oli tämä jakelutoimipaikkakohtainen 

kimputusohje ja postiinjättöluettelo, on katsottu levykkeissä olevat tiedot, joita on verrattu 2003, 2004, 

2005 ja niissä on ne suuret heitot, eivät näissä talousmäärissä. Eli vuosien välein.” 

SAA: ”Siis tarkoittaa aTargetiakin?” 

T: ”Se tarkoittaa myös aTargetia, koska ne on samat tiedot ollut aTargetissa kuin näissä levykkeissä.” 

SAA: ”Mitä ne levykkeet niin kuin tarkoittavat? Vielä lyhyesti, mikä se on?” 

T: ”Savenmaalle on toimitettu 2003, 2004 ja 2005 keltaisessa kotelossa tämmöinen levyke, johon on 

merkitty osoitetoimipaikat ja osoitetoimipaikoissa olevat taloudet löytyy niistä levykkeistä.” 

SAA: ”Vielä yksinkertaisuuden takia kysyn tämän, tähän kohtaan viimeinen, siis levykkeissä olevat tiedot 

ovat samat kuin aTargetin tiedot?” 

T: ”Näin on.” 



SAA: ”Ja oliko sitten niin, että levykkeissä olevia tietoja ei voinut käyttää tuossa kimppulappuhommassa, 

kun ei tiennyt, minne päin ne lähtee, niinkö se oli?” 

T: ”Ne olisi voinut kimputtaa osoitetoimipaikkakohtaisesti näillä tiedoilla, mitä näissä levykkeissä ja 

aTargetissa on, mutta nyt Savenmaan kanssa Posti oli sopinut siitä, että tehdään 

jakelutoimipaikkakohtainen kimputus, ja sen mukaiset kimppulaput. Eli siihen niitä ei voinut käyttää.” 

SAA: ”Millä tavalla se oli sovittu? Selvitittekö te sen, että se oli, niin kuin oli sovittu? 

T: ”Siinä sopimuksessakin mainitaan, että kimputus tapahtuu jakelutoimipaikoittain, ja myöskin on 

myönnetty Postin juristin kilpailuvirastolle lähettämässä vastineessa, muistaakseni sivuilla viisi ja kuusi, että 

Savenmaan kanssa on sovittu jakelutoimipaikkakohtainen kimputus.” 

SAA: ”Mennään nyt, kun on vasta tämä yksi kohta käyty, oli vissiin sivukylät se toinen semmoinen? 

Kertokaa nyt vähän tällä samalla tekniikalla ytimekkäästi ne sivukylät, ei tarvitse hirveän paljon toistaa 

tietenkään, jos tulee toistoa.” 

T: ”Savenmaalle on tullut Postilta 2006 vuonna ensimmäisen kerran sähköposti, josta ilmenee, että näitä 

alapostinumeroita, siis sivukyliä ei jaeta kaikissa toimipaikoissa. Ja siellä on esimerkki, en muista nyt mikä 

pitäjä se oli, josta se tieto oli tullut Savenmaalle, ja sen jälkeen Hannu itse on sanonut, että hän rupesi 

epäilemään, että onko muuallakin näin, että sivukyliä ei jaeta. Ja sen jälkeen me rupesimme selvittämään 

sitä kyselyllä näistä jakelutoimipaikoista, mikä on käytäntö, onko jaettu ja jaetaanko sivukylät. Ja siinä 

selvityksessä ilmeni niiden osalta, joista saatiin vastauksia, että läheskään kaikki jakelutoimipaikat eivät jaa 

näitä alapostinumeroita eli sivukyliä, vaikka näitä lehtiä, mainoslehtiä on niin paljon lähetetty 

jakelutoimipaikkaan, että niillä olisi voitu jakaa nämä sivukylät. Sillä perusteella on ruvettu laskemaan sitä, 

mitä mahdollisesti on muuallakin jäänyt jakamatta, paitsi näissä jakelutoimipaikoissa, joista tieto saatiin, 

että ei ole jaettu. Se on aika iso määrä, mikä siitä kertyy, ja Posti on myöntänyt, tai sanonut näin, että ’Posti 

on tarjonnut Savenmaalle parempaa palvelua, kun jotkut jakelutoimipaikat ovat jakaneet sivukylät’, eli 

tavallaan siinä on tullut tunnustettua silloin, että näitä sivukyliä ei ole jaettu kun ainoastaan jotkut ovat 

jakaneet. Ja meillä kuitenkin on niin päin se selvitys, voisi sanoa paremminkin näin, että jotkut ovat 

jättäneet jakamatta. 

SAA: ”Mitä se… selvitys?” 

T: ”Eli tarkoittaa, että selvitys on osoittanut meillä, että noin 25 % suurin piirtein, en muista nyt tarkkaa 

lukua, on jättänyt jakamatta nämä sivukylät. Ja jos sitä vertaa siihen, mitä Posti on tunnustanut, että ’jotkut 

ovat jakaneet’, niin meidän selvitystähän pitäisi ruveta tarkastelemaan uudestaan, että onko se todellakin 

näin, että näin vähän on kuitenkin jäänyt jakamatta.” 

SAA: ”Kuinka monessa tapauksessa, siis prosentuaalisesti sivukylät ovat…?” 

T: ”Siinä oli muistaakseni, että saatiin vastauksia reilulta 20 jakelutoimipaikalta, ja jos muistan oikein, 8 

jakelutoimipaikassa ei jaettu sivukyliä.” 

SAA: ”Oliko se reilu 20:tä, vai 20, vai paljonko se oli?” 

T: ”No, mitä siitä nyt tulee…” 

SAA: ”Et muista tarkalleen sitä lukua? Reilu 20 oli tutkittu, ja 8 jätetty jakamatta.” 

T: ”Reilusta 20:stä saatiin vastaus, ja kahdeksassa ei ollut jaettu.” 

SAA: ”Noniin, se riittänee. Selvisikö siinä selvityksessä, mitä niille jakamattomille mainoksille sitten tehtiin, 

tapahtui, teidän selvityksessä?” 



T: ”Kaikissa kyselyissä ei ollut siihen tietoa, mutta joissakin kyselyissä tuli se tieto, että ne on pantu roskiin, 

mitä on jäänyt jakamatta.” 

SAA: ”Onko ne jäänyt teidän selvityksien mukaan lopullisesti jakamatta?” 

T: ”Kyllä ne oli jäänyt jakamatta.” 

SAA: ”Selvitittekö te sitä, oliko niitä maksettu? Selvitittekö te tätä maksuliikennettä ollenkaan?” 

T: ”Maksuliikenne on selvitetty ja kaikki Postiin jaettavaksi lähetetyt mainokset on sentilleen maksettu.” 

SAA: ”Kaikissa näissä tapauksissa?” 

T: ”Kaikissa näissä tapauksissa.” 

SAA: ”Onko tuosta sivukylä-problematiikasta vielä jotain lisää teillä, huomiota kerrottava?” 

T: ”Sellaisia viestejähän sieltä muutama tuli, että nämä jakelutoimipaikkojen esimiehet kertoivat, että 

vaikka siinä kimppulapussa, joka on Postin ohjeiden mukainen kimppulappu, ja johon on tehty Postin 

ohjeiden mukaiset merkinnät, ei ole niitä sivukylien alapostinumeroita, he ovat käyttäneet maalaisjärkeä, 

’kun näitä lehtiä on niin paljon, ja ne kattavat myöskin nämä sivukylien taloudet, ne on tarkoitettu ilman 

muuta jaettaviksi myös’. 

SAA: ”Entäs sitten, mennäänkö noihin myöhässä jaettuihin?” 

T: ”Vielä voisin tuohon sanoa sen, että kimppulappu oli tosiaan Postin antaman mallin mukainen, ja se 

täytettiin Postin antaman ohjeen mukaisesti, ja vasta vuonna 2006 alkuvuodesta tuli Postilta ensimmäinen 

tieto siitä, että kimppulappua pitää muuttaa toisella tavalla täytetyksi. Aikaisempia ohjeistuksia ei ole 

Savenmaan aineistosta löytynyt tämän kimppulapun täyttämisen muuttumisen suhteen.” 

Tuomari: ”Noniin, sitten tässä välissä yksi kysymys. Kun tässä ollaan puhuttu niin paljon 

jakelutoimipaikoista, ette varmaan tarkkaa lukua tiedä, mutta sillä alueella, johon Savenmaan mainospostia 

on jaettu, onko teillä sellainen näppituntuma, kuinka paljon näitä jakelutoimipaikkoja kappalemääräisesti 

on?” 

T: ”Niitä varmaan on, luulisin, että suurin piirtein sen verran, mitä kuntiakin. Näissä isoissa kaupungeissa on 

useampiakin jakelutoimipaikkoja, mutta näissä maalaiskunnissa niillähän on yksi jakelutoimipaikka, ja en 

tiedä, onko kaikissa yhtäkään, hoidetaan pienemmän kunnan jakelut vähän suuremmasta keskuksesta. 

Luulisin, että niitä on 400-500 jakelutoimipaikkaa.” 

Tuomari: ”Sillä alueella mihin Savenmaa jakoi?” 

T: ”Ei, vaan koko valtakunnan alueella.” 

Tuomari: ”Mutta se alue suunnilleen, minne Savenmaa mainosjakelu ulottui?” 

T: ”Savenmaan liiketoiminta-alueella, joka on lähinnä maaseutualuetta, eli pieniä kaupunkeja, sivukyliä ja 

muita vastaavia, näitä jakelutoimipaikkoja olettaisin, että 300:n kahta puolta.” 

Tuomari: ”Pihlajamaa, onko todistajan arvio mielestänne suht’ koht’ osuuko?” 

H. Pihlajamaa: ”Mielestäni sen voi tarkistaa tuosta postiinjättöluettelosta, siitä on kerran oikeudella todiste. 

Voidaan se sieltä laskea, sieltä saa kyllä tarkankin luvun.” 

Tuomari: ”Tässä jossakin tauolla laskekaa, ja kertokaa se tieto minulle, en ole varma, osaanko sieltä laskea.” 

SAA: ”Hannu laskee, ja ilmoittaa sen jossain vaiheessa.” 



H. Pihlajamaa: ”Voiko huomenna ilmoittaa?” 

Tuomari: ”Joo, kunhan ilmoitat vaan. Laske se omalla ajalla sitten.” 

SAA: ”Sitten mennään tähän, paljonko myöhässä. Samalla tavalla jatkat.” _1011 34:16, loppui 20:16 

T: ”Nythän kanneajalta on todettu muutamia, ei kovin paljoa, näitä myöhästymistapauksia. Ne on tulleet 

Savenmaalle tiedoksi sillä tavalla, että nämä toriautomiehet ovat ilmoittaneet, että ’tällä alueella ei ole 

jaettu näitä mainoksia’. Kun Hannu on saanut tästä tiedon, tai toriautomiehet soittaneet Hannulle, Hannu 

on ruvennut selvittämään Postilta, missä ne mainokset ovat, kun niitä ei ole jaettu. Ja niissä tapauksissa, 

joissa on saanut yhteyden Postiin, on pyytänyt kimppulapun takaisin, ja nämä jakelutoimipaikkojen 

esimiehet, ilmeisesti, ovat merkinneet siihen, että näitä jakeluja ei ole suoritettu ajallaan. Kimppulappuihin 

on merkitty se, milloin jakelu on tapahtunut, ja niistä on todettavissa se, että ne on tapahtuneet myöhässä 

ne jakelut. Sitten tämä, että pelkästään todettujen myöhässä jaettujen osalta asia on selvä, mutta ovatko 

muutkin samana päivänä jaossa olevat lehdet myöhästyneet jakelusta, joista ei ole tullut tietoa 

Savenmaalle. Meillä on ollut lähtökohta se, että kun saman päivän lehdet toimitetaan jaettavaksi yhtä 

aikaa, meni ne mainokset minne tahansa valtakunnan alueella, jos on tullut tieto, että ne ovat 

myöhästyneet kahdessa tai kolmessa paikassa, niin miten ne olisi voinut ehtiä jakeluun näillä muilla alueilla. 

Eli on lähdetty siitä, kun on myöhästynyt kahdessa tai kolmessa paikassa, on myöhästynyt koko sen päivän 

jakeluerä, ja sen pohjalta on ruvettu laskemaan sitten myöhästyneiden lehtien kokonaismäärä. Eli on vaikea 

ymmärtää sitä, että jos ne ovat myöhästyneet useammassa paikassa, esim. viime viikon perjantain jakelu 

on myöhästynyt monessa paikassa, miten se olisi kerinnyt jakeluun koko jakeluerä, joka olisi pitänyt jakaa 

perjantaina. Miten poikkeavat ne muut paikat siitä, kun on myöhästyneet määrätyissä paikoissa, niin on 

hyvin todennäköistä ja oletettavaa, että ne on myöhästyneet samana päivänä jaossa olevat lehdet myöskin 

muilla alueilla.” 

SAA: ”Miten se on perusteltavissa?” 

T: ”Sillä tavalla, kun lähetetään, esim. viime perjantaina jaettavana olleet lehdet, on lähetetty jaettavaksi 

samana päivänä. Ne on lähetetty samassa rullakossa.” 

SAA: ”Mikä se rullakko on?” 

T: ”Rullakko on painopaikassa koottu pakkauksen teline, johon pannaan nämä jaettavat lehdet ja saman 

päivän jakelut pannaan samaan rullakkoon.” 

SAA: ”Oletteko sen tarkistaneet, että oletteko ihan varma siitä?” 

T: ”Kyllä olen. Posti on myöskin myöntänyt sen, ja vaatinut sen, että saman päivän jakelut pannaan samaan 

rullakkoon.” 

SAA: ”Kukan ne fyysisesti laittaa siihen rullakkoon?” 

T: ”Nämä lehdethän on painanut esim. tuolla kanneajalla Riihimäen Kirjapaino, ja kirjapaino on rullakoinut.” 

SAA: ”Olet tarkistanut sen näin olevan?” 

T: ”Olen.” 

Tuomari: ”Onko niitä vain yksi rullakko?” 

T: ”Sitä en tiedä, onko yksi vai useampi rullakko. En osaa sanoa, onko niitä lehtiä niin paljon, että 

mahtuvatko ne yhteen rullakkoon, mutta kuitenkin, olettaisin, että yhden päivän jakelut mahtuvat yhteen 

rullakkoon. Kirjapaino tietää sen asian varmaan sitten.” 



Tuomari: ”Sekin selviää tässä matkan varrella.” 

SAA: ”Eli jos ne olisivat useammassa rullakossa, voisi olla, että joku rullakko olisi jaettukin?” 

T: ”Niin joo, sitten olisi mahdollista, jos ne olisi useammassa rullakossa.” 

SAA: ”Eli olette selvittäneet sen asian tuolla tavalla noin tarkasti. Voitte jatkaa vielä.” 

T: ”Niin, en tiedä onko tässä myöhästyneiden osalta sen enempää. Ne on todettu, ja sitten sillä perusteella, 

mitä on todettu täysin varmasti, että ne ovat jääneet jakamatta, tai ne on myöhässä jaettu, niissä 

kimppulapuissa on ollut se, että jos ne ovat olleet perjantaina jaettavana, ne on jaettu esim. maanantaina 

tai tiistaina. Siellä on merkintä niissä kimppulapuissa, milloin ne on jaettu.” 

SAA: ”Tällainen kysymys tähän, jos pystyy vastaamaan, okei, sovitaan, että ne olivat myöhässä jaettuja, 

mutta selvisikö se tärkein syy, miksi ne oli jaettu myöhässä?” 

T: ”Olen pyytänyt Postilta muutamissa tapauksissa selvittämään sitä, miksi ne ovat myöhässä. Posti ei ole 

pystynyt sitä selvittämään.” 

SAA: ”Entäs teidän selvityksen mukaan, mikä on se syy?” 

T: ”Siellä on yksi sähköposti ainakin, joka liittyy tähän myöhästymiseen, ja siinä Posti myöntää, että se 

johtuu heistä, se myöhästyminen. Mutta mehän emme ole pystyneet sillä tavalla selvittämään, koska Posti 

on ylhäältä tulleella määräyksellä ilmeisesti antanut jakelutoimipaikoille sellaisen ohjeistuksen, että 

asiakkaalle ei anneta suoraan tietoja, vaan tieto annetaan keskitetysti Postin asiakaspöydästä. Ja näin ollen 

näitä tietoja ei ole kentältä saatu, muuta kuin yhdessä tapauksessa, ja sekin taisi olla, että se ei ollut 

kentältä tullut tieto, vaan se taisi olla, oliko Postin asiakaspöydästä. Joka tapauksessa ylemmältä taholta 

Posti myönsi, että se on heillä se virhe.” 

SAA: ”Onko näissä myöhästymisissä mahdollista, onko sitä selvitetty, että johtuvatko ne sitten Savenmaasta 

tai Riihimäen Kirjapainosta?” 

 T: ”Minä en ole ollut tämän asian osalta Riihimäen Kirjapainoon yhteydessä itse, ja silloin kun puhun, 

puhun kuulopuheita. Hannu on kertonut olleensa Riihimäen Kirjapainoon yhteydessä, ja sieltä on 

vakuutettu, että lähetykset on toimitettu Helsingin Postikeskukseen ajallaan. Ne eivät ole heiltä lähteneet 

myöhässä.” 

SAA: ”Yhden kerran on Posti sanonut, että se on heidän virhe, niinkö?” 

T: ”Yhden sellaisen sähköpostin olen saanut.” 

SAA: ”Jakamatta jääneet. Oliko se neljäs?” 

T: ”Joo, jakamatta jääneet lehdet. Ne on myöskin pyritty selvittämään niin hyvin kuin on mahdollista, että 

mitä on jäänyt jakamatta. Ja on sellaisia tapauksia tullut esille, kun tämä toriauto, josta Savenmaan 

liiketoimintaa on harjoitettu kullakin paikkakunnalla, on käynyt paikkakunnalla jo, ja mainoksia ei ole jaettu, 

tällaisen ikävän julkisuuden välttämiseksi mainokset on pantu kokonaan roskiin, niitä ei ole jaettu 

ollenkaan. Ja ilmeisesti siitä syystä, että jos ne olisi jaettu sen jälkeen, kun toriauto on käynyt 

paikkakunnalla, niin siinähän paikkakunnan asukkaat olisivat nostaneet haloon ja syyttäneet ties ketä, että 

miten se näin on, että auto on käynyt jo eilen, ja mainokset jaetaan vasta tänään. Tämän välttämiseksi niitä 

mainoksia ei jaettu ollenkaan, vaan ne on pantu roskiin.” 



SAA: ”Seuraava kysymys sitten… Tässä on kuitenkin kysymys myöskin sitten määristä ja vahingoista, niistä ei 

puhuta muuta kuin ihan lyhyesti vaan. Eli näihin perustuu nämä teidän laskemat vahingot ja määrät, näihin 

mitä olette nyt kertonut?” 

T: ”Joo.” 

SAA: ”Kaikki ne?” 

Tässä välissä SAA Kukkonen kysyy kysymyksen, josta ei saa selvää. Todistaja vastaa myöntävästi. 

SAA: ”Nyt on pieni johdanto, tällainen lyhyt, sitten tulee kaksi tällaista pitempää pääkysymystä, kun olette 

kuitenkin neljä kuukautta töitä tehnyt ja selvittänyt näin laajaa asiaa, ja sitten joudutaan lyhyessä ajassa 

selvittämään tällainen seikasto. Kaksi pääkysymystä, ensimmäinen pääkysymys liittyen tähän, että voidaan 

arvioida se viimeinen kysymys, jonka sitten sanon, jos te kertoisitte, kun tässä on nämä neljä kohtaa: 

määrät, sivukylät, myöhässä jaetut, jakamatta jääneet, kertoisitteko oman tutkimuksen mukaan, mikä on 

mainoksen reitti? Millä tavalla mainos liikkuu sinne postilaatikkoon? Millä lailla se reitti liikkuu? Sitten kysyn 

sen seuraavan kysymyksen. Lyhyesti.” 

T: ”Mainoksen reitti, sehän lähtee siitä, kun Hannu suunnittelee toriautojen reitit, että missä mikin toriauto 

liikkuu. Sen jälkeen kun hän on sen suunnitellut, ja päättänyt, että näin tehdään, sitä seuraa näiden 

ennakkoilmoitusten tekeminen. Hän katsoo sieltä, paljonko kullakin jakelutoimipaikka-alueella näitä 

talouksia, sekä sen pääpostin että sivukylien osalta yhteensä, ja tekee niistä tällaisen yhteenvedon 

jokaisesta jakelutoimipaikasta erikseen. Yhteenvetoon merkitään jakelutoimipaikka, postinumero ja 

jakelutoimipaikkaan jaettavaksi tulevien lehtien määrä.  

Ja tämä ennakkoilmoitus on lähetetty Postille, joskus 2003-2004 vuoden aikana Ari Hillille, ja myöhemmin 

sitten tänne asiakaspöytään. Näin ollen sekä reitistö, että jaettavat määrät tulevat Postin tietoon ja Posti 

voi tarkistaa sen, että onko ohjaustiedot ja myöskin talousmäärät oikeat. Jos niistä ei tule palautetta 

Savenmaalle, että ne olisivat väärät, Savenmaa tilaa painotalolta lehtien painatuksen. Eli siis käytännössä 

on lähettänyt samanaikaisesti tämän ennakkotiedon, joka Postin tulkinnan mukaan pitäisi olla myöskin 

ennakkotilaus jakelusta, kirjapainolle, ja tosiaan, jos Postilta ei tule tietoa siitä, että näin ei voida toimia, 

kirjapaino painaa aikanaan lehdet ja kimppulaputhan on tehty Savenmaalla, ja kimputtaa ne 

jakelutoimipaikkakohtaisesti. Kirjapaino toimittaa ne, tällä kanneajalla on toimittanut Helsingin 

Postikeskukseen, josta ne lähtevät sitten edelleen jakeluun jakelutoimipaikkoihin. Jakelutoimipaikoissa 

lehdet olisi pitänyt jakaa kullekin alanumerolle, siis jakelutoimipaikan postinumerolle ja 

osoitepostinumeroille, ja ne lehdet ovat riittäneet kaikkien näiden talouksien kattamiseen.  

Ja tämä ennakkotieto/-tilaus, siinä Hannu, olen tarkistanut sen, ei ole käyttänyt Postin ilmoittamia määriä, 

vaan kun Posti on ilmoittanut, että näillä alueilla on näitä mainoskieltoluukkuja, niin on vähentänyt tästä 

tilauksesta arvioimansa mainoskieltoluukkujen määrän pois. Eli jos Postin ilmoittamat talousmäärät olisivat 

pitäneet paikkaansa, näitä painettuja mainoksia, mainoskuluja, eikä myöskään jakelukuluja olisi tullut 

ylimääräisiä.  

Eli ihan lyhyesti, tällä tavalla se on toiminut, että ennakkotieto, ennakkotilaus, joka menee Postille, 

kirjapainolle, ja jos Posti ei reagoi siihen, että jakelua ei voida suorittaa tilatulla tavalla, silloin painotalo 

lähtee painamaan nämä lehdet, ja toimittamaan ne jakeluun.” 

SAA: ”Siinä tuli se reittiselostus ymmärrettävästi, ja vähän jo sitä toistakin kysymystä, mikä on, eli nyt kun 

tässä on käyty läpi nämä määrät, sivukylät, myöhässä jaetut, jakamattomat, mainoksen reitti, te olette tätä 

neljä kuukautta tutkinut, ja nyt sellainen arvio, jonka te olette tehneet. Ihan lyhyt yhteenveto, mikä tässä 

on se suurin ongelma? Mikä tässä on mennyt pieleen teidän tutkimusten ja käsityksen mukaan?” 



T: ”Tässä on mennyt pieleen ensinnäkin se, että talousmäärät ovat ylisuuria Postin päivityksissä, ja toinen 

on sitten se, että tämä Postin antama jakelutoimipaikkakohtainen kimputus ja kimppulappumalli, vaikka se 

on Postin antaman ohjeen mukaisesti tehty, kenttää ei ole informoitu tällä tavalla tekemään, mitä se olisi 

edellyttänyt. Ja jos kenttää olisi informoitu, tämä on mielestäni ainoa järkevä tapa toimia näin, että 

kimputetaan jakelutoimipaikkakohtaisesti, pannaan lehtiä se määrä mikä jakelutoimipaikan alueella on 

talouksia joihin ne voidaan jakaa. Ja jos jakelutoimipaikkaa ja kenttää olisi informoitu, miten sen tulee 

toimia, niin se olisi toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. 

Toinen vaihtoehtohan olisi ollut se, että olisi tehty osoitetoimipaikkakohtainen kimputus, mutta kun ne ei 

ole ajan tasalla, ja kun on huomattu se, nyt myöhemmin, että nämä talousmäärät muuttuvat 

osoitetoimipaikkojen välillä vuositasolla valtavasti. Ja niistä ei ilmoita, niin kuin Savenmaakin on saanut vain 

kaksi kertaa vuodessa levykkeellä sen tiedon, jos siellä on hurjia heittoja, toisille osoitetoimipaikoille tulee 

paljon liikaa lehtiä, ja toisille osoitetoimipaikoille paljon liian vähän. Eli se osoitetoimipaikkakohtainen 

kimputusohje, mikä on toisena vaihtoehtona ollut mahdollista ottaa käyttöön, nythän Savenmaan kanssa 

on sovittu siitä jakelutoimipaikkakohtaisesta kimputuksesta. Mutta olisi ollut mahdollista ottaa 

osoitetoimipaikkakohtainen kimputus käyttöön, vaikka se oli Postin taholta 2000 vuonna nimenomaan 

sanottu Savenmaalle, että ’lopeta’, kun siihen saakka on tehty osoitetoimipaikkakohtainen kimputus. 

Postilta on sanottu vuonna 2000 Savenmaalle, että ’lopetatte osoitetoimipaikkakohtaisen kimputuksen, ja 

siirryt jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen’, ja näin on tehty. Mutta Postin kentälle antamat ohjeet 

ovat olleet puutteellisia ja sen takia se ei ole toiminut, koska kaikissa jakelutoimipaikoissa ei ole käytetty 

sitä maalaisjärkeä, että ne on tarkoitettu myös sivukylien talouksiin jaettaviksi nämä lehdet. 

Siinä on kaksi päätekijää.” 

IAA: ”Näin aluksi kysyisin teiltä, kerroittekin jo jotain, miten olet tähän prosessiin osallistunut, mutta mikä 

teidän roolinne tässä prosessissa oli aikaisemmin kun asianajaja Kukkonen tuli tähän mukaan?” 

T: ”Minua on pyydetty avustajaksi näissä selvittelyissä, mitä puutteita mahdollisesti löytyy, koska Hannu on 

itse havainnut, tai Savenmaa on havainnut, että jakelut eivät toimi.” 

IAA: ”Oletteko te esiintyneet tuonne Postiin päin Savenmaan asiamiehenä, vai?” 

T: ”Olen muutamia kysymyksiä Postille tehnyt näistä asioista.” 

IAA: ”Kuinka kauan te toimitte asiamiehenä tässä jutussa?” 

T: ”En tiedä olenko asiamies vai mikä, mutta tätä työtä olen tehnyt, jo 2006 vuoden, oliko tammi-

helmikuuta kun tulin mukaan tähän.” 

IAA: ”Sitten mennään noihin talousmäärätietoihin mistä te kerroittekin jo. Onko teillä tietoa siitä, mikä ero 

on Postin talousmäärätiedolla ja Tilastokeskuksen talousmäärätiedolla?” 

T: ”Jälkeenpäin on ilmennyt, että Posti on ruvennut sanomaan, että heillä päivitetään postilaatikot ja –

luukut, ja kuitenkin sopimuksessa on lukenut koko ajan talousmäärät. Talousmäärä ja Tilastokeskuksen 

asuntokunta minun käsittääkseni, en ymmärrä mitä eroa niissä olisi.” 

IAA: ”Mutta mitä teidän tutkimuksessanne selvisi?” 

T: ”Siinä ei ole selvinnyt muuta kuin, että niiden määrät eroavat. Talousmäärät eroavat ja asuntokuntien 

määrät eroavat. Niissä on isoja eroja, ja valtakunnallisestikin Tilastokeskuksen asuntokunnat kasvavat 

suhteellisen tasaisesti koko valtakunnan alueella, n. 1 % luokkaa vuositasolla, Postin talousmäärät saattavat 

kasvaa huomattavasti enemmän.” 

IAA: ”Koko valtakunnassa?” 



T: ”Niin.” 

IAA: ”Tiedättekö mistä se johtuu?” 

T: ”Nyt kun Posti on ilmoittanut, että he päivittävätkin näitä luukkuja ja postilaatikoita, olettaisin, että 

Postin päivityksiin jää nämä vanhat postilaatikot, joita ei ole poistettu, ja sitten kun tulee uusia, ne otetaan 

mukaan. Eli sen takia talousmäärät kasvavat Postilla nopeammin kuin Tilastokeskuksen asuntokunnat. 

Nythän on huomioitava se, vaikka ette kysyneet sitä, nämä talousmäärien päivityksethän, kun Posti sanoo, 

että se on sähköisen tiedonsiirron edelläkävijä ja huippuosaaja. Nämä talousmääräthän voitaisiin pitää koko 

ajan ajan tasalla. Aina kun jakaja tulee kierrokselta, se näkee sen, että onko taloudesta muutettu pois, onko 

tullut uusia talouksia, ja näppäilemällä nämä tiedot tietokoneelle lähetettyyn ohjelmaan, nämä 

talousmäärät olisivat koko ajan ajan tasalla.” 

IAA: ”Sitten mennään tuohon, te puhuitte ymmärtääkseni näistä ohjaustietojen muutoksista, ja siihen 

liittyvistä talousmäärien heitoista. Kerroitte, että, oliko se nyt vähän yli 20 toimipaikkaa, joista olitte 

saaneet kiinni, ja niistä kahdeksan vastasi, ja ymmärtääkseni sen perusteella te teitte näitä arvioitanne siitä, 

kuinka paljon syrjäkyliä oli jätetty jakamatta?” 

T: ”Tämä ei liity ohjaustietojen muutoksiin tämä, että syrjäkylät on jäänyt jakamatta, vaan siihen, että nämä 

jakelutoimipaikat, toisissa on jaettu ja toisissa ei. Eli sehän ei ole ohjaustiedoista johtuvaa.” 

IAA: ”Anteeksi sen verran vielä, että nimenomaan tämä kimppulappu. Anteeksi. Vähän sekoitin. Eli siitä 

olitte tehnyt tällaisen ns. otanta-tutkimuksen?” 

T: ”Minä en ole henkilökohtaisesti tehnyt, vaan sen on Arja Mäki tehnyt, joka Savenmaalla käy tarvittaessa 

työssä, ja Arja Mäki on suorittanut tämän otanta-tutkimuksen.” 

IAA: ”Te olette saanut ainoastaan sitten tulokset?” 

T: ”Minä olen saanut tulokset, siltä osin olen nähnyt, kun on tullut sähköpostia, ja Arja on merkinnyt niistä, 

joista ei ole saanut sähköpostia, sitten puhelinkeskustelu…” 

IAA: ”Kumpi teistä on tehnyt johtopäätöksen sitten?” 

T: ”Kyllä ne on tehty minun taholta.” 

IAA: ”Mikä oli tutkimuksen virhemarginaali?” 

T: ”Sitä ei erikseen ole harkittu, mutta jos ajatellaan sitä, mitä Posti on myöhemmin ilmoittanut, kun me on 

vähän reippaasta 20 jakelutoimipaikasta kysytty, ja muistaakseni 8 on ilmoittanut, että ei ole jaettu. Eli 

meillähän tämän tutkimuksen tuloksena oli se, että osa jättää jakamatta. Posti on nyt myöhemmin 

ilmoittanut, että jotkut ovat jakaneet…” 

IAA: ”Minä kysyin teiltä virhemarginaalista, enkä tuosta. Mikä oli virhemarginaali?” 

T: ”Näissä jotka vastasivat sehän on 0.” 

IAA: ”Mikä on teidän tilastotieteellinen koulutuksenne?” 

T: ”Ei minulla ole sitä tilastotieteellistä koulutusta.” 

IAA: ”Oletteko te suorittaneet mitään kursseja tilastotieteestä yliopistossa?” 

T: ”En, en ole yliopistokoulutusta käynyt.” 

IAA: ”Tunnetteko te virhemarginaali-käsitteen?” 



T: ”Minusta tämä virhemarginaali, mitä esim. tehdään näitä gallupeja poliittisella puolella, tässä on paljon 

pienempi virhemarginaali mitä siellä, ja siellähän puhutaan 1-2, tässä on suurempi otanta suhteessa 

jakeluun.” 

IAA: ”Oliko otanta luotettava?” 

T: ”Ne jotka vastasi, se on luotettava.” 

IAA: ”Oliko riittävän tilastomatemaattisesti kattava?” 

T: ”Se on kattavampi kuin nämä poliittisten…” 

IAA: ”Mihin te perustatte tämän?” 

 T: ”Tutkimuksessa oli suhteessa enemmän vastauksia kuin näissä gallupeissa.” 

IAA: ”Jos määrällisesti?” 

T: ”Minusta määrällä ei ole niin paljon merkitystä kuin suhteella.” 

IAA: ”Minä olen tilastomatematiikkaa suorittanut ja olen vähän eri mieltä. No, tiedättekö te mitä siellä 

Posteissa, vai onko Arja Mäki se henkilö joka osaa vastata, minkälaisia kysymyksiä tänne Postiin asetettiin? 

Osaatteko te siihen vastata?” 

T: ”Arja on minulle kertomansa mukaan kysynyt, että ’jaetaanko tällä jakelutoimipaikalla, eli teillä, nämä 

alanumerot’, niin siellä on tullut sellaisia vastauksia, että ’ei jaeta, eikä he saa jakaa’.” 

IAA: ”Arja Mäki on kysynyt, sitä hain, että en teiltä rupea sitä yksityiskohtaisesti tenttaamaan, koska ette 

tiedä sitä. Tiedättekö te, osaako Arja Mäki paremmin vastata, milloin nämä kyselyt on tehty ja...?” 

T: ”Varmaan paremmin osaa sanoa, mutta näiden sivukylien jakamisen osalta vuoden 2006 tammi-

helmikuussa.” 

IAA: ”Onko se tehty vain kertaalleen?” 

T: ”Näiden osalta on kertaalleen tehty.” 

IAA: ”Miten te olette voineet laajentaa sen koskemaan vuotta 2004?” 

T: ”Koska siellä on sanottu, ’ei ole koskaan jaettu’.” 

IAA: ”Mitä tarkoitatte ’ei koskaan’?” 

T: ”Sivukyliä ei ole koskaan jaettu.” 

IAA: ”No sitten, mennään noihin myöhästyneisiin jakeluihin. Te kerroitte, että siellä ne muutama kappale 

oli myöhästynyt. Mikä oli tuon päiväjakelun määrä, tai yhdessä jakeluerässä oleva määrä?” 

T: ”Sitä en tarkkaan osaa sanoa, sehän jonkun verran vaihtelee, mutta sanotaan, että 15-16 toriautoa on 

ollut Savenmaalla käytössä, ja siellä on yhtä toriautoa kohti keskimäärin n. 2000 mainosta jaettu. Siinähän 

se on.” 

IAA: ”Eli 2000 kertaa 16. Sen verran on yksi jakeluerä noin. Sitten puhuitte näistä vanhentuneista, joista 

käytitte ilmaisua todennäköisesti myöhästyneet, ainakin täällä kirjallisessa aineistossa. Kerroitte, että 

lähtökohta on se, että kun ne on lähdetty jakamaan yhtä aikaa, niin todennäköisesti sekin on myöhästynyt. 

Oletteko te pystyneet todentamaan sitä millään tavalla?” 

T: ”Ei sitä ole edes yritetty todentaa.” 



IAA: ”Muistatteko sitä, olivatko nämä todennäköisesti myöhästyneet saman jakelutoimipaikan alla olevia 

kyliä vai oliko siellä ihan eri jakelutoimipaikkoja, missä oli myöhästynyt?” 

T: ”Joo, sehän on näin, että kun on myöhästynyt, se myöhästyy samalla koko jakelutoimipaikan alueelta, 

koska jakelutoimipaikan alueelta jaetaan ne sivukylät.” 

IAA: ”Oliko nämä todennäköisesti myöhästyneet eri jakelutoimipaikkoja kuin ne, jotka te olitte todenneet 

myöhästyneiksi?” 

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”Ne oli eri…?” 

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”Sitten tuosta… Tiedättekö te sitä, mistä se myöhästyminen johtui, niissä missä todettiin?” 

T: ”No siellähän, niin kuin kerroin äsken, on vain yksi tapaus, jossa Posti on ilmoittanut, että se johtui heistä 

se myöhästyminen, ja muista tapauksista ei ole muuta tietoa kuin mitä on Hannu soittanut Birgit Leiposelle, 

ja olen ollut kuuntelemassa sitä puhelua, ja Birgit Leiponen on sanonut, Riihimäen Kirjapainon asiaan 

kuuluva henkilö, vastaava, joka tietää miten ne on toimitettu Helsingin Postikeskukseen lähetykset, niin hän 

on vakuuttanut siinä puhelussa, minkä olen kuullut, että heiltä ne lähtivät aina ajoissa.” 

IAA: ”Sitten mennään tähän ennakkotietomenettelyyn, siitä myös puhuitte. Millainen sopimus Savenmaalla 

on ollut tuosta ennakkotietojen jättämisestä?” 

T: ”Siitä on sovittu kirjallisesti.” 

IAA: ”Millainen sopimus, sitä ei ole täällä nyt esillä?” 

T: ”Piti toimittaa kaksi viikkoa ennen jakelua ennakkotieto jakeluun tulevista mainoksista.” 

IAA: ”Mitä muuta siinä sovittiin tästä ennakkotiedosta?” 

T: ”Siinä ei ole muuta sovittu. Se on suullinen sopimus, jos siinä on jotain muuta sovittu.” 

IAA: ”Tiedättekö mikä tämän ennakkotietomenettelyn funktio on Postin kannalta?” 

T: ”Postin kannalta se ilmeisesti on se, että Posti voi varautua tähän jakelun suorittamiseen sillä tavalla, että 

siinä ei tule ongelmia, ja että jakelu voidaan suorittaa ennakkotiedossa sovitulla ja tilatulla tavalla.” 

IAA: ”Mihin te perustatte näkemyksenne siitä, kun kerroitte, että Posti tarkastaisi ennakkotiedot, ja 

ilmoittaisi, jos siinä heidän näkemyksen mukaan olisi virheitä, mihin te perustatte tämän näkemyksen?” 

T: ”Sehän on sopimuksen liitteessä tämä kohta, jossa Posti on sitoutunut ilmoittamaan siitä, jos jakelua ei 

voida suorittaa tilatulla tavalla.” 

IAA: ”Perustatte sen siihen?” 

T: ”Kyllä.” 

IAA: ”No me palataan siihen toisten todistajien kanssa. Sitten vielä mennään noihin talousmäärätietoihin, 

te kerroitte tuosta aTargetista, että siellä oli eroavaisuuksia. Kun havaittiin se, miksi ei silloin pyydetty uutta 

postiinjättölistaa?” 

T: ”Hannuhan ei ole tarkastellut 2003, 2004, 2005 aTargetin tietoja, koska sitä ei voinut käyttää 

kimputuksessa. Hän on sen verran katsonut, että tätä tiedostoa ei voi käyttää jakelutoimipaikkakohtaisessa 

kimputuksessa, ja näin ollen se tarkastelu on jäänyt siihen. Sitä ei voida käyttää, ja silloin ei ole tullut ilme 



se, että siellä nämä talousmäärät muuttuvat erityisesti jakelutoimipaikka-alueilla hurjia määriä ja myöskin 

suuria määriä monilla jakelutoimipaikka-alueilla.” 

IAA: ”Ettekö te pyytäneet sitten muuta tietoja, lisätietoja, jos havaittiin tällaista?” 

T: ”Minä en ole ollut niitä pyytämässä 2004.” 

IAA: ”Mistä Savenmaa on saanut talousmäärätiedot?” 

T: ”Talousmäärätiedot on saatu Postilta, nämä postiinjättöluettelot. Sekä 2000 että 2004. Ja 2004 vuonna 

on saatu tavallaan kinaamisen kautta, eli on pitänyt kertoa se, että on oletettava, että nämä talousmäärät 

ovat muuttuneet ja pitää saada uusi luettelo. Sitä ensinnä on viitattu siihen, näkyy sähköpostissa, että 

käyttäkää näitä aTargetin tietoja, mutta koska kimputusta ei voitu tehdä aTargetin tietojen perusteella 

jakelutoimipaikkakohtaisesti, niin Savenmaa on pyytänyt ja kinunnut sitä, että tarvitaan tämä 

kimputusluettelo, postiinjättöluettelo, jonka mukaan on sovittu kimputettavaksi.” 

 


