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IAA: Joo kiitoksia herra puheenjohtaja. Ensiksi kysyisin teiltä, että mitkä teidän tehtävänne ovat, kun olette 
siellä Itellan asiakkuusmarkkinoinnin palveluksessa, että mikä teidän tehtävänne on ja mikä teidän 
koulutuksenne on? 
T:  Koulutukseltani olen tietotekniikan dimplomi-insinööri. Tällä hetkellä tehtävääni Itellan 
asiakasmarkkinoinnissa kuuluu siis viestinvälitysliiketoimintayksikkö, oon sähköisen palvelutuotannon 
yksikön johtaja. 
IAA: Joo. Mennään sitten, kun tämä meijän teema nyt pyörii hyvin pitkälle tuossa, sanotaan näissä 
talousmäärätiedoissa ja te niistä tiedätte niin miten posti on kerännyt tämmöiset talousmäärätiedot? 
T: Postille talousmäärätietoja tulee useammasta lähteestä, eli meillä on virallisia lähteitä elikkä 
muuttoilmoitusten kautta mitä yksittäiset henkilöt tekevät sen mukaan mihin perustanu tällaisia 
postinjättöpisteitä mihin ihmiset muuttavat edelleen, kunnat kaupungit antavat meille virallista tietoa 
uusista rakennuksista ja edelleen myöskin kunnan katuverkostossa tapahtuvista muutoksista, joka tietenkin 
vaikuttaa meidän postinjättöpaikkoihin. Tämän lisäksi meidän jakeluorganisaatio kerää tuota 
postinjättöpistetietoo sen mukaan mihin paikkoihin posti on osoitettu toimitettavaksi, ja jos meidän 
tietojärjestelmässä ei tälle paikalle ei aikaisemmin ole perustettu tämmöistä postinjättöpistettä, sinne 
perustetaan uusi postinjättöpiste. 
IAA: Te käytitte ilmaisua postinjättöpiste, niin mikä tämä postinjättöpiste on? 
T: Joo elikkä tuota meidän jakelutoiminnan kannalta taloudelle toimitetaan posti ja tiettyyn 
postinjättöpisteeseen ja parhaiten tätä varmaan pystyy tämmösel konkreettisella esimerekillä kuvaamaan, 
että mitä se tarkoittaa meidän näkökulmasta, elikkä esimerkkinä joku talouden henkilö voi harkita jos on 
kokonaan toisella paikkakunnalla töissä, hänelle toimitetaan posti tähän työpaikkakunnan osoitteesee, ja 
samanaikaisesti tietysti taloudelle toimitetaan posti sinne vakinaiseen asumispaikan osoitteeseen, elikkä 
yksittäisellä taloudella voi olla yksi taikka useampi postinjättöpiste, mihin se talous haluaa postiaan saada. 
Ja me toimitamme talouksien postia näihin postinjättöpisteisiin. 
IAA: Mites..sanoitte, että joku on töissä toisella paikkakunnalla ja viikot siellä tulee postia ja viikonloppuna 
tulee toisessa osoitteessa, mites te esimerkiksi syrjäseuduilla kun on paljo kesämökkejä niin miten nää 
kesämökit, muodostaako ne postinjättöpisteet vai miten niitten kanssa menetellään? 
T: Käytännössähän tän vapaa-ajanasuntojen osalta on erikseen sellainen palvelu, että lähinnä ihmiset näissä 
tapauksissa ei ole virallista asumista ympäri vuoden niin postia voi silloin erillisellä palvelulla kääntää 
tällaiselle henkilölle tähän tilapäiseen osoitteeseen. Sen lisäksi postinjättöpisteestä voi vielä todeta kuinka 
se eroaa talouden tiedoista niin sitten niin postinjättöpisteen takana voi olla tietenkin useampikin talous ja 
tapauskohtaisesti haja-asutusalueilla, kuin myös taajemmilla, esimerkkinä vois sanoa vaikka tämmöisen 
opiskelijasoluasunnon, jossa on yksittäisten opiskelijoiden yksittäisiä minitalouksia, mutta näillä kaikilla on 
vain yksi postinjättöpiste Itellan jakelun näkökulmasta. 
IAA: Joo. No millä tavalla, kun täällä on käyty läpi tilastokeskuksen talousmäärätietoja, niin millä tavalla, vai 
eroaako, vai onko se sama asia vai eri asia tää postinjättöpiste, kuin tilastokeskuksen talousmäärätieto? 
T: Tällä on merkittävä ero johtuen näistä esimerkeistä, jotka kerroin elikkä tilastokeskus omaa 
talousmäärätietoaan kerää Suomen väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tämä virallinen 
talousmäärätieto kerätään kerran vuodessa aina vuodenvaihteen asumistietojen mukaan. 
Väestötietojärjestelmässä talousmäärät kerätään siten, että kaikki samassa huoneistossa asuvat henkilöt 
muodostavat talouden ja siten kullakin henkilöllä on yksi vakituinen osoitetieto, jonka mukaan 
talousmäärät tilastokeskuksen tietojen mukaan lasketaan. Se, että miksi määrät sen takia 
postinjättöpisteille, niin tilastokeskuksen talousmäärät eroavat johtuu tietenkin tästä perus erilaisten 
talousmäärittelystä. He tutkivat pelkästään talot, pisteitä mihin talous haluaa postin saada, he laskee 
talousmäätriä vakinaisen osoitetiedon mukaan. 
IAA: No sitten mennään noihin jakelukieltotalouksiin ja mehän puhutaan täällä nyt tässä oikeudenkäynnissä 
vuodesta 2004. Niin miten nämä jakelukieltotaloudet, ku siellähän niitä on siellä täällä näitä 
jakelukieltotalouksia, niin millä tavalla jakelukieltotaloudet huomioitiin talousmäärätiedoissa vuonna 2004? 



T: 2004, tuota useamman vuoden sitä aikaisemmin TNS Gallup Oy tutkimuslaitoksena teki tällaista 
kansallista mediatutkimusta, jonka yhteydessä oil valtakunnallinen tutkimus ja tässä yhteydessä on kysytty 
myöskin näistä talouksista tietoo, että onko heillä tällanen ilmaisjakelukielto omassa postinjättöpisteessään 
käytössä. Tämän tutkimuksen perusteella on todettu, että tällaisia kieltotalouksia suomessa on keskimäärin 
3-4%. Vuonna 2004 ei mitään muuta parempaa keinoa tämän tiedon keräämiseen ei ollu. Olemme 
tukeutuneet tässä TNS Gallupin tilastollisesti luotettavaan tutkimustietoon, jonka mukaan me olemme 
arvioineet kieltoluukkujen määrää suhteessa koko talouksiin. 
IAA: Miten nykyisin, kun te sanotte, että oli TNS Gallup tutkimus silloin aikoinaan, niin mites nykyisin. 
T:  Tällä hetkellä, koska jokaisessa tutkimuksessa on tietenkin virhemarginaali, tämähän on tunnettava, että 
se TNS Gallupin tutkimuksessa hyvin pieni onkin, on haluttu edelleen parantaa sitä palvelua, elikkä tällä 
hetkellä keräämme sitä kieltoluukkutietoa oman jakeluorganisaation kautta, elikkä meidän jakajat käyvät 
jakelupisteille ilmoituksen ja sen mukaan keräävät meidän järjestelmään sitä tietoa, onko tämä kielto tällä 
postinjättöpisteellä vai ei. 
IAA: Joo. Osaatteko te sanoa minkälaista vaihtelua näissä kieltotalouksien määrässä on, että miten se 
vaihtelee? 
T: Sanotaan, että vaihtelu on tietenkin siinä mielessä merkittävää, että Suomessa muuttoja tapahtuu 
vuositasolla yli puoli miljoonaa, elikkä henkilöitä muuttaa noin 590 000 paikasta toiseen ja henkilöiden 
mukaanhan nämä kiellot muuttuu paikasta toiseen. Muutosta on erittäin paljon. Edelleen toinen asia mikä 
tässä muodostaa hankaluutta, että ei ole mitään virallista tapaa miten tämä tieto halutaan ilmottaa ja se on 
tietenkin aina hiukan tulkinnallista, ei ole mitään muuta tapaa, että mikä tulkitaan kielloksi, mikä ei. 
IAA: Tuota, tästä vois tehdä jatkokysymyksen te sanoitte, että ei ole yksiselitteistä tulkintaa siihen, että 
mikä on, niin millä tavalla se määritellään se jakelukielto talouksiin. 
T: Jakelukieltotalous, tästähän on ohjeistus asiakkuusmarkkinointiliiton sivuilla, jota ohjeistusta mekin 
haluamme noudattaa, elikkä siellä on todettu, että jos postinjättöpisteeseen on liimattu ilmoitus, että ei 
ilmaisjakelua, niin se on perusta. Okei, eli tämä asia voidaan ilmaista hyvinkin monella tavalla ja kirjavasti ja 
tästä johtuu silloin valitettava tulkinta, joka siitä voi syntyä. 
IAA: Joo. 
T: Onks teillä antaa mitään esimerkkejä näistä tulkintaongelmista. 
IAA: Sanotaan, että jotkut haluaa, että ilmaisjakelulehtiä voi toimittaa, mutta ei mainoksia, siitä on niinku 
monenlaista variaatiota siitä, että pyritään kertoon, että tämän tyyppistä saisi jakaa ja tämäntyyppistä ei 
elikkä tuota silloin se tulkinta tulee niinku todella monimutkaiseksi. 
T: Joo. Kiitoksia. Minulla ei tässä vaiheessa muuta kysyttävää. 
OPJ: Annetaan puheenvuoro Kukkoselle. 
SAA: Puheenjohtaja. Niin tuota mistä vuodesta lähtien te olette olleet tuossa postissa töissä. 
T: Vuodesta 2002. 
SAA: Ootteko tuota, oottako te tätä Savenmaan reklamaatiota, Savenmaan määrätietoja ja ilmoittamia 
määriä ja postin ilmoittamia määriä ja näitä probleemia selvitelly? 
T: Tässä omassa vastuualueessa olen enemmänkin nimenomaan käyny vastannut siitä, että kuinka me 
yleisesti teemme määrittelemme talousmääriä enkä (tätä tapausta< ei saanut selvää tästä>) 
SAA: No hyvä, se oli hyvä tarkennus. Tuota niin, sitten pittää kysyä semmonen seikka kun on tässä 
oikeudenkäynnin aikana tullut esimerkkejä, mä vaan sanon esimerkin, tämmönen ku Juva, joka on ollut tää 
ja me ollaan täällä niinkö ihmetelty, mistä mahollisesti teijän käsityksen mukkaan voi johtua, että Juvalla 
esimerkiksi on aluksi vaikka vuonna 2004 vaikka 2900 kappaletta on tuota niin nämä postiinjättöluettelon 
mukaiset määrät, eli miks ne sitten on ollut vaikka vúonna 2000 esimerkiksi niin 2380? Mistä voi johtua 
niinkö semmoset isot erot tässä yhellä postipaikalla? 
T:  Nyt en Juvan tapauksesta en pysty. 
SAA: Jos otetaan nyt 
T: En pysty tarkasti sanomaan, nythän pitää huomioida myös tämmöisiä asioita, että postin jakomääriä ei 
voi tarkastella kuntakohtaisesti. Elikkä mehän jaamme postia postinumerojaottelun mukaan ja 
postinumeroiden rajat ja kuntarajat eivät mene päällekkäin. Toisinsanoen yksi postinumerojakelualue voi 
mennä usean kunnan alueelle ja tietenkin meidän jakelutoiminnan optimaalisen suorittamisen kannalta 
teemme koko ajan myös postinumeroalueisiin muutoksia eli pienennämme joitakin alueita mille tulee lisää 



henkilöitä, toisaalta kasvatamme niitä elikkä siinä mielessä kuntakohtainen tarkastelu on todella niinku voi 
aiheuttaa tällaisia epämääräisyyksiä eri vuosien välillä. 
SAA: Miten jos ajatellaan, että kuntakohtainen, tai jos on vaikka postinumerokohtainen 51900 vaikka Juva, 
kirkonkylä, elikkä Juva niin postinumero, niin onko tuossa 2000-2004 tapahtunu sitte semmosessa määrin? 
T: Tällasen yksittäisen postinumeron osalta en pysty sanomaan. Siellä voi olla tapahtunu merkittäviäkin 
muutoksia, en pysty kommentoimaan, että mitä ne voisi tässä olla. 
SAA: Varmaan sitten, jos aatellaan onko teillä ketään 
T: Isoin joka voi tuollaisen tehdä niin todellakin se, että paikkakunnalla on se yksittäinen postinumero ja 
postinumeron maantieteellinen pinta-ala jakelutoiminnan näkökulmasta on voinut kasvaa paljonisommaksi 
vaikka se postinumero pysyy samana. 
SAA: Joo. Ja sitte ku siellä, onko teillä, oohan se tietenkin teillä tuttu se käsite, että ku on se 
jakelutoimipaikka jo sitte on ne sivukylät. Ja jos vaikka Juvakin on merkitty 51900, sillä sivukylillä erilaisia 
numeroita niin, sivukylässä, yhessä sivukylässä tekkee isoja muutoksia 
IAA: Anteeks mä pahoin pelkään, että todistaja ei tunne sivukyliä. 
SAA: Minusta se kyllä tuossa nyökkäs ku minä sanon, että sivukylä. Saman postinumeron alla olevia. 
T: Varmaan ymmärrän nyt mitä ajatte takaa. 
SAA: Elikkä se on yksittäinen postinumero sen pää jakelutoimipaikan, siis uuestaan sen jakelutoimipaikka ja 
sitte ne sivukylät, jotka on niinku samasta jakelutoimipaikasta lähteviä yksittäisiä postinumeroita. Elikkä 
sivukylä, ymmärsitte sen, ja siitä jos tullee niin sivukylä niin voiko niinkö sekin alue muuttua? 
T: Voi. Elikkä me jaamme sitä materiaa postinumeroittain, meillä on vain tietty tällasia 
jakelupostinumeroalueita joille se materiaali toimitetaan, josta se edelleen jaetaan näille yksittäisten 
henkilöitten postinumeroille. Talousmäärät lasketaan yksittäisen postinumeron mukaan. 
SAA: Elikkä teillä ei ihan tarkasti voi tietää, että mikä se on, eli ei voi sanoa niinku eeltä käsin, että paljonko 
se on?  
T: Ei. Se muuttuu koko ajan johtuen Suomen väestön muutosta. Joudumme tietenkin meidän jakelureittiä 
optimoimaan sen mukaisesti ja siten myös tekemään muutoksia meidän postinumerorajoihin. 
SAA: Onko teillä tietoo sitte siitä, että millä lailla nämä jakajat päivittää niitä esimerkiksi nämä 
postinjättöpisteet? Millä lailla se niinku käytännössä menee? 
T: Elikkä käytännössä kuten totesin se, että jakajathan eivät varsinaisesti päivälehden jakajat esitä meille, 
että tänne on avattu tämmöinen uusi kohde, johon on osoitettu postia, ja se todetaan, että sellaista 
postinjättöpistettä ei ole meidän järjestelmässä, vaan ne on niinkö eri henkilöitä, jotka varmistavat, ettei 
tässä pääse syntymään mitään virhettä, jonka mukaan todetaan, että tänne kuuluisi osoitettavan postia ja 
osoite on oikein ja sitten perustetaan järjestelmään uusi postinjättöpiste. 
SAA: Jos jakajat ei päivitä niin millä lailla se jakajalta tullee se tieto, miten se teijän organisaatiossa toimii? 
T: Jakajalta se tieto tulee meidän erilliselle omalle esimiehelle ja se…. 
SAA: Onko se oma erillinen, onko se teijän organisaatiossa joku yks määrätty henkilö vai? 
T: Ei. Eri alueilla on jakajilla omat esimiehet 
SAA: Voijaanko se alueellisesti päivittää se tieto vai pittääkö se sitten kuitenkin päivittää teijän… 
T: Meillä on yksi tietty järjestelmä mihin se kaikki tieto sitten päivitetään. 
SAA: Jakaja ilmoittaa oman alueen esimiehelle ja hän ilmoittaa sitte tonne teijän 
T: Meillä on yksi keskitetty järjestelmä 
SAA: Kontrolloidaanko sitä ketjua millään lailla, pystyykö sitä kontrolloimaan 
T: Kyllä, nimenomaan että meillä on tietyt ohjeet jonka mukaan sitä perustetaan, että pyritään sen 
ohjeistuksen mukaan toimimaan, mutta kuten sanottu niin lähtösingaalina sille poikkeukselliselle 
postinjättöpisteelle tulee siitä, että joku lähettäjä haluaa osoittaa johonkin uuteeen paikkaan postia, jonka 
vastaanottaja on ilmoittanu. Yleisesti meidän postinjakopisteet kuten alussa kuvasin perustuu kuntien, 
kaupunkien ilmoittamiin rakennustietoihin perustuen mihin se rakennus perustetaan, mahdollisesti kuntien 
tekemään katuverkostomuutokseen, kuntaliittymiin, muuton yhteydessä muuttoilmoituksiin. Tämä on 
myöskin aika poikkeuksellista, meille tulee, havaitaan, ettei joku halua osoittaa sellaiseen paikkaan postia, 
totta kai tämmöisen virallisen reitin kautta 
SAA: Paljonhan tässä kysyttävää on, mutta nämä oli varmaan ne teidän teemakysymykset 


