
Jukka Niemi: 

 

KOMMENTTEJA KARLSSONIN KIRJEESEEN 
 

Sivu 2, kappale 2: 

”Itella ei vastaa lukumäärätietojen täsmällisestä oikeellisuudesta” 

Jos Itella ei niistä vastaa, niin kuka niistä sitten vastaa? Kuka muukaan niistä pystyy vastaamaan, 

koska Itella on ne itse kerännyt ja ylläpitänyt. Eihän kenelläkään muulla kuin paikallisella 

postinjakajalla voi olla niin tarkkoja tietoja, kuin postinjakajalla omasta jakelualueestaan on. 

 

Sivu 2, kappale 3: 

”Itella ei myöskään aseta asiakkaille kohtuuttomia vaatimuksia, vaan palvelussa asiakkaalta 

edellytetään sovittuja jakelupalvelussa asiakkaan vastuulla olevia toimenpiteitä, kuten esim. 

lähetyksien kimputtaminen ja merkitseminen Itellan ohjeiden mukaisesti.” 

Pienasiakkaalle nämä vaatimukset eivät varmaankaan ole kohtuuttomat, mutta Savenmaan 

tapauksessa on kyse suurasiakkaasta. Kimputtaminen ei silloin onnistu ilman työtä helpottavaa 

tietokoneohjelmistoa. Muutosvaatimukset kimputuskäytännöissä ja virheet Postilta saaduissa 

tiedostoissa ovat lisänneet huomattavasti tietokoneohjelmistojen muutostöitä Savenmaalla. 

 

Sivu 2, kappale 4: 

Markkinaosuusasiassa Karlsson lienee oikeassa. 

 

Sivu 3, kappale 2: 

Kuitenkin Posti on perinyt maksun myös hävitetyistä mainoksista eli laskuttanut liikaa. 

 

Sivu 3, kappale 4: 

”Jakelutoimipaikkatietojen luovuttaminen asiakkaan osoitteettomiin jakeluihin on kuitenkin erittäin 

poikkeuksellista.” 

Miten postin asiakas yleensäkään voi suorittaa kimputusta ollenkaan ilman jakelutoimipaikka-

tietoja? Jos Savenmaa ei olisi saanut jakelutoimipaikkatietoja käyttöönsä, olisi sen koko 

liiketoiminta käynyt mahdottomaksi. Ja mikä näissä tiedoissa nyt niin kovin huippusalaista on? 

Miksi yleensäkään osoitteettomia jakeluita pidetään eriarvoisessa asemassa osoitteellisiin 

verrattuna? 

 

Sivu 3, kappale 5: 

”Savenmaa on omalla vastuullaan ja ilman Itellan lupaa ryhtynyt yhdistämään kyseisiä Itellan 

sisäisen kimputusrekisterin tietoja.” 

Kyseinen kimputusrekisteri tuli Savenmaalle Postilta Suomen Lehtiyhtymän kautta pyytämättä. 

Kun jokin asia tulee pyytämättä ja sen tulemisen yhteydessä ei ole esitetty mitään erikoisehtoja, ei 

sen käyttöön käsityksemme mukaan tarvita mitään erillistä lupaa enää. Koska tiedostoa ei voitu 

käyttää sellaisenaan, oli tiedot yhdisteltävä. Muuten Postin vaatimaa kimputusta ei olisi voitu 

suorittaa. 

Jos Savenmaa olisi saanut Postilta tiedot valmiiksi yhdistettynä, niin kuin ne aina ennen olivat 

tulleet, ei mitään ongelmaa olisi ollutkaan tässä asiassa. 

 

Sivu 4, kappale 2: 

Savenmaa on kerännyt tietoa suoraan ”kentältä” vain omien mainoksiensa jakelusta. Maksajana 

Savenmaalla on edelleenkin oikeus saada tietää, miten Postin jakelu sen osalta on tehty. Savenmaa 

on myös halunnut tarkistaa, ovatko Postin ilmoittamat talousmäärät oikeita paikallisten 

toimihenkilöiden ilmoittamiin määriin verrattuna. 



 

Sivu 4, kappale 3: 

”Raportissa on ilman Itellan lupaa käytetty ja yhdistelty Itellan sisäisiä ja luottamuksellisia 

tietoja…” 

Saadessani kyseisen kimputusrekisterin Postilta Suomen Lehtiyhtymän kautta, ei sen käytölle oltu 

asetettu mitään ehtoja. Tietoja ei ole yhdistelty sen osoittamiseksi, että tiedostoissa olisi puutteita, 

vaan jotta niitä voitaisiin käyttää Savenmaan kimputusohjelmassa. Puutteet ovat tulleet ilmi 

normaalin yhdistämistyön, sovelluskehityksen ja sovelluksen käytön aikana. 

 

Sivu 4, kappale 5: 

”Savenmaan motiivi” on pelkästään saada selville, miten paljon Posti hävittää jakelua varten 

toimitettuja Savenmaan mainoslehtiä ja kuitenkin laskuttaa niistä täyden hinnan. 

 

Sivu  5, kappale 1: 

”Itella ei edellytä lähtötoimipaikan nimen merkitsemistä kimppulappuihin.” 

Kuitenkin, kun lähetin laatimani tietokonesovelluksen kimppulappumallin Postille tarkistettavaksi, 

vaadittiin siihen lisättäväksi lähtötoimipaikan nimi (Postin asiakkuuspäällikkö Jari Kukkonen 

16.4.2007). Samoin internetissä Itellan kotisivuilla olevassa kimppulappumallissa on 

lähtötoimipaikan nimi esillä. 

 

Sivu 5, kappaleet 2 ja 3: 

Postin laskutusperusteena Savenmaalta ei ole kimppujen määrä, vaan jaettavien mainoslehtien 

määrä. Näin ollen kimputustapa ei ole vähentänyt Savenmaan postituskustannuksia vaan 

päinvastoin lisännyt, koska kimputustavan muuttuessa on aina pitänyt toteuttaa uusi 

kimputusohjelma. 

 

Sivu 5, kohta 5: 

”…koska Itella ei voi vaikuttaa lukumäärätietojen keräämiseen ja tietojen oikeellisuuteen.” 

Kuka muukaan niihin voi vaikuttaa kuin Posti? Ainoastaan postin kentällä toimivalla 

jakeluhenkilöstöllä on tämä tarvittava tieto. 

 

Sivu 5, kohta 6: 

”Itellalla ei ole vuonna 2005 ollut mainoskieltotalouksia tiedossa muuta kuin mainituilla alueilla” 

Jokainen postinkantaja tietää kyllä oman alueensa mainoskieltotaloudet. Tietoja ei ole vain haluttu 

kerätä ja käyttää. Jos mainoskieltotalouksien lukumäärä on ollut epäselvä, niin miksi vain toinen 

osapuoli (Posti) on voinut niistä hyötyä ja toinen osapuoli (Savenmaa) on joutunut maksamaan 

suurimman mahdollisen talousmäärän perusteella, vaikka lehtiä ei ole voitu jakaa kaikkiin 

talouksiin. 

 

Sivu 6, kohta 2: 

Karlsson myöntää, että ne taloudet, jotka ovat kieltäneet osoitteettoman mainonnan, on 

jätetty jakamatta. 

 

Sivu 6, kohta 3: 

Karlsson myöntää, että mainoskieltotaloudet sisältyvät talouksien lukumäärätietoihin. 

Karlsson myöntää myös, että Itella laskuttaa lähetyksistä lähetyslistan perusteella asiakkaan 

antamien tietojen mukaan. Kun lähetyslistan määrät perustuvat tiedoston talouksien 

lukumäärätietoihin, joista ei ole vähennetty mainoskieltotalouksia, johtaa tämä ilman muuta 

ylilaskutukseen. Eräiltä suorajakelufirmoilta saatujen tietojen mukaan mainoskieltotalouksien 

lukumäärä on noin 5 % kaikista talouksista. 



Sivu 6, kohta 3: 

”Asiakas vastaa antamistaan lähetys- ja muista tiedoista eikä Itella ole velvollinen tarkistamaan tai 

korjaamaan tietoja.” 

Muut jakelufirmat kyllä tarkistavat ja ilmoittavat Savenmaalle. Hannu Pihlajamaalla on siitä 

lukuisia esimerkkejä. 

 

Sivu 6, kohta 5: 

Jakelutoimipaikkakohtainen kimputustapa ei hyödytä Savenmaata, vaan on aiheuttanut 

lisäkustannuksia. 

 

Sivu 7, kohta 2: 

”…pyrkiessään tietoa hyväksikäyttäen ilmeisesti muita asiakkaita parempaan asemaan.” 

Savenmaa ei ole pyrkinyt muita asiakkaita parempaan asemaan, vaan pelkästään siihen, että sen 

mainospostitukset onnistuisivat oikein.  

Niemi ei ole käyttänyt puuttellisia tietoja raportissaan tarkoitushakuisesti. Ne vain ovat tulleet ilmi 

sovelluskehitystyössä ja haitanneet sitä ja siksi niistä on kerrottu. 

 

 


