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Todistajana kuultuna Peter Karlsson ilmoitti tulleensa vastaajayhtiön 

palvelukseen vuonna 1990 ja toimivansa siellä lakimiehenä. 

Todistaja on muun ohella kertonut, että postin markkinaosuus 

osoitteettomassa jakelussa on valtakunnallisesti noin 40 % ja Suomen 

Suoramarkkinointi Oy:n osuus suunnilleen sama. Posti käsittelee 

päivittäin noin 12 miljoonaa erilaista lähetystä eli vuodessa noin 3 

miljardia. Osoitteettomien lähetysten osuus on päivittäin noin 2 

miljoonaa kappaletta ja vuosittain noin 800 miljoonaa kappaletta. 

SAA: ”Luette siitä paperista, mikä paperi teillä siinä edessänne on? Te 

luette siitä niitä asioita. Miksi se siinä on? Mikä paperi se on?” 

T: ”Tämä on muistiinpanopaperi.” 

SAA: ”Onko teillä samat kysymykset keskenänne?” 

T: ”Tämä on muistiinpanopaperi, olen tämän laatinut tällä tavalla, en 

valitettavasti ihan ulkoa näitä muista. Tämä on meidän sisäistä.” 

SAA: (osoittaa ilmeisesti ensin Itellan asianajajaa, ja sitten todistajaa): 

”Onko teillä kysymys ja teillä vastaus siihen?” 

IAA: ”Minulla on kysymykset, mutta ei tietenkään vastauksia.” 

SAA: ”Mutta hänellä on niihin vastaukset tuolla, hän lukee suoraan 

paperista?” 

IAA: ”Sen tiedän, että hänellä on luvut.” 

T: ”Minulla on erilaista materiaalia täällä. Näitä on niin paljon, että näitä 

kaikkia ei voi muistaa ulkoa.” 

 IAA: ”Millä tavalla olette Savenmaa Ky:n kanssa olleet?” 

T: ”Tietoni mukaan Savenmaa on ollut aiemmin Postin asiakas, mutta 

erinäisten vaiheiden jälkeen asiakkuus on loppunut, ja on nyt haastanut 

Itellan oikeuteen. Enempää en osaa tästä sanoa.” 

IAA: ”Oletteko käsitelleet Savenmaa Ky:n tekemiä reklamaatioita?” 

T: ”No en ole varsinaisesti käsitellyt, mutta olen tietoinen niistä.” 

IAA: ”Oletteko lähetelleet mitään vastauksia Savenmaalle?” 

T: ”Olen joitain vastauksia lähettänyt. Ne ovat olleet aina liittyen näihin, 

ennen kuin tämä oikeudenkäynti tuli vireille, joihinkin heidän 

asiamiesten kirjeisiin, ja auttanut niiden laatimisessa.” 

IAA: ”Oletteko olleet Hannu Pihlajamaan kanssa tekemisissä?” 

T: ”Joitain sähköposteja häneltä olen saanut, ja vastannut.” 

IAA: ”Mennään yleisesti reklamointivelvollisuuteen. Teillä on 

käytettävissänne Postin sopimusehdot sekä yleiset sopimusehdot, ja 

osoitteetonta jakelua koskevat tuote-ehdot riita-ajalta. Osaatteko niiden 

perusteella vastata, millainen reklamointivelvollisuus asiakkaalla on 

Postin sopimusehtojen mukaan?” 

T: ”Ylipäätään tässä on ehtojen mukaan 7 päivän kuluessa siitä kun...” 

(IAA keskeyttää) 
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IAA: ”Pystyttekö sanomaan mikä ehto ja sieltä sitten kohta, jos helpottaa 

meidän läpikäymistä?” 

T: ”YkkösOsoitteettoman toimitusehdot, jotka olivat voimassa 

1.1.2004.” 

IAA: ”Se on meillä vastaajan kirjallinen todiste numero 3.” 

(Joku puhuu K15:sta.) 

IAA: ”Millainen reklamointivelvollisuus asiakkaalla on näiden Postin 

sopimusehtojen mukaan?” 

T: ”Meillä on kahdenlaisia ehtoja, yleiset sopimusehdot ja äsken mainitut 

YkkösOsoitteettoman toimitusehdot, jotka koskivat nimenomaan 

osoitteetonta jakelua vuonna 2004. Yleiset sopimusehdot koskevat 

yleensä Postin kaikkia palveluja. YkkösOsoitteettoman toimitusehtojen 

mukaan on 7 päivän kuluessa tehtävä toimitusvarmuuteen liittyvät 

valitukset jakelun suorittamisesta siitä, kun on tullut myös asiakkaan 

tietoon.” 

Kantajan jakelussa sovelletaan soveltamisjärjestyksessä ensisijaisesti 

YkkösOsoitteettoman toimitusehtoja sen jälkeen yleisiä sopimusehtoja, 

jotka koskevat yleisesti kaikkia palveluja.  

IAA: ”Mainitsitte myös määräajan, ja se oli 7 päivän kuluessa. Kenellä 

se velvollisuus on? Kenen pitää reklamoida?” 

T: ”Pääsääntöisesti se on vastaanottajan velvollisuus. Ja tämä 

reklamointi menee periaatteessa tiekuljetussopimuslain mukaisten 

säännösten mukaan, mikäli ei ole muuta näissä ehdoissa.” 

IAA: ”Sanoitte pääsääntöisesti vastaanottajan. Miten tällaisissa 

tapauksissa, kun puhutaan osoitteettomasta jakelusta?” 

T: ”Tässä puhutaan asiakkaasta, ja me lähdemme siitä, että joka 

tapauksessa reklamaatiot tulee näiden ehtojen mukaan tehdä, ja kuka sen 

tekee ja kuka saa tietoonsa tämän jakelun myöhästymisen. Eli puhutaan 

tässä, kun jakelun myöhästyminen on tullut asiakkaan tietoon.” 

IAA: ”Kuka on asiakas tällaisessa YkkösOsoitteettomassa jakelussa?” 

T: ”Asiakas on se lähetyksen lähettäjä.” 

IAA: ”Eli voiko tästä tehdä johtopäätöksen, että lähettäjän on hoidettava 

reklamaatio tuossa mainitussa määräajassa?” 

T: ”Kyllä, mielestäni voidaan tehdä, koska puhutaan asiakkaasta, nämä 

velvoittaa nimenomaan lähettämään asiakasta.” 

IAA: ”Minkä takia, kun määräaika on hyvin lyhyt, sekä teidän 

sopimusehdoissanne että myös tähän juttuun sovellettavassa 

tiekuljetussopimuslaissa, mistä se johtuu, että tämä määräaika on niin 

lyhyt?” 

T: ”Käytännössä kuljetusoikeudessa on yleensä hyvin lyhyet määräajat. 

Eli esimerkiksi voi viitata tähän kuljetusoikeudelliseen Lena Sisula-

Tulokkaan Kuljetusoikeuden perusteet -kirja. Kuljetusoikeuden 

määräaikojen lyhyys lähtee siitä, että yleensä puhutaan suurista määristä 
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ja on tarpeen, että saadaan nopeasti tietoon, onko jakeluhäiriöitä, -

viivästymisiä tai -vahingoittumisia. Sen takia nämä määräajat ovat myös 

erittäin tiukkoja. Kun puhutaan esim. Postin mittakaavasta, miljoonista, 

jopa miljardeista lähetyksistä, niin on ihan luonnollista, että yksittäisten 

lähetysten osalta ei voida lähteä siitä, että niiden osalta tehtäisiin 

reklamaatioita vuosien kuluessa, eli eihän tämä ole millään tavalla 

mahdollista. Tämän takia, erityisesti ottaen huomioon nämä meidän 

jakelumäärät, niin tämä määräajan tiukkuuden tarve tulee sieltä esiin.” 

IAA: ”Miten sitten, kun määräaika on lyhyt, mitä noista sopimusehdoista 

tai tiekuljetussopimuslainsäädännöstä seuraa, jos reklamointivelvollisuus 

laiminlyödään?” 

T: ”Pääsääntöisesti silloin on puhevalta menetetty, eli käytännössä jos on 

kysymys normaalista jakeluvirheestä tai mistä tahansa 

vahingoittumisesta tai muusta, eikä ole tahallisuutta tai törkeää 

tuottamusta. Tuohon voisi vielä sanoa ihan yleisestä käytännöstä, että 

meidän kilpailija, Suomen Suoramainonta Oy, heillä on vielä tiukempi 

reklamointivelvollisuus. Siellä puhutaan kahdesta päivästä, ja siinä on 

myös yksilöitävä nämä vahingot, mitä tässä tapauksessa ilmeisesti ei ole 

tehty. Asiakkaamme ovat paljon sanoneetkin, että meidän ehdot ovat 

paljon kohtuullisemmat.” 

IAA: ”Mitä osaatte sanoa sitten, kun mennään talousmäärätietoihin, mitä 

Postin sopimusehdoissa on sovittu näistä talousmäärätiedoista?” 

Sikäli kun puhutaan talousmäärätiedoista, termi on ollut huono ja 

nykyään puhutaankin jakelun lukumäärätiedoista, joka on eri asia kuin 

talousmäärätieto. Jakelu suoritetaan aina siten, että asiakas, joka haluaa 

jakelun suoritettavaksi ilmoittaa jakelun kohderyhmän, jolle haluaa sen 

jaettavaksi. 

T: ”Kohderyhmät vuonna 2004 on ollut erilaisia kuin nykyään, mutta 

pääsääntöisesti samantyyppisiä, eli kohderyhmä voi olla, jos puhutaan 

vuodesta 2004, esim. kaikille talouksille, tietyllä peittoalueella, se voi 

olla suomenkielinen, ruotsinkielinen, kerrostalossa asuva tai pientalossa 

asuva.” 

Hp. Tarkoittaa varmaan Savenmaan osalta jakelun ennakkotietoa??  

Lukumäärätiedot poimitaan määritellyn kohderyhmän mukaan 

talousmäärätiedoista ja vuoden 2004 ehdoissa on maininta, että jakelu 

kattaa vähintään 95 % kohderyhmien lukumäärästä. Koskaan ei voida 

antaa takuuta siitä, että jakelu olisi juuri sama kuin lukumäärätieto 

johtuen esimerkiksi muuttoliikkeestä, mainoskielloista ja muista 

vastaavista syistä, joiden vuoksi muutoksia lukumäärätiedoissa voi 

tapahtua jopa päivittäin. 

IAA: ”Mainitsitte mainoskieltotaloudet. Miten nämä 

mainoskieltotaloudet on huomioitu näissä sopimusehdoissa, niihinhän ei 

silloin näitä YkkösOsoitteettomia saanut jakaa? Miten ne on huomioitu 

näissä sopimusehdoissa?” 

T: ”Vuoden 2004 tilanteen mukaan, ensinnäkin, jos jakelu suoritetaan 

kaikissa talouksissa, sieltä oli poistettu nämä mainoskieltoluukut, eli 
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sellaiset, joissa oli selkeästi ilmoitettu, että ei mainoksia, ei mainontaa. 

Nämä olivat Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Turun ja 

Tampereen alueelta tuolloin, ja ehdoissa sanotaan selkeästi, että 

YkkösOsoitteetonta ei jaeta talouksiin, jotka ovat kieltäneet mainos- ja 

ilmaisjakelun. Eli tuolloin ne oli poistettu ainoastaan noilta alueilta. Ja 

sitten taas ehdoissa oli varauma siitä, että ei jaeta niihin, jotka ovat 

kieltäneet sen.” 

IAA: ”Kenen vastuulla oli vähentää mainoskieltotaloudet mahdollisesti 

sitten niitten lähetettävien lähetysten määrästä, ja minkä takia?” 

T: ”Kuten sanottu, tässä ehdossa on se, että emme jaa niitä sinne mainos- 

ja ilmaisjakelu… Ja me ollaan ilmoitettu näissä lukumäärätiedoissa, että 

nämä on poistettu ja vähennetty ainoastaan näiden paikkakuntien 

suunnatusta jakelusta. Muilla alueilla on ollut bruttomäärä - silloin. 

Nykyään tämä on erilainen, nykyään meillä on meidän järjestelmissä, 

kerätään itse, silloin olimme ulkopuolisten järjestelmien varassa, ja 

nykyään kerätään itse tiedot näistä mainoskielloista. Jolloin tämä on 

pääsääntöisesti nettomäärä, ne on vähennetty, mutta silloin tämän 

tilanteen mukaan, niin kuin ehdoissa sanotaan, mainoskiellot on poistettu 

ainoastaan noista.” 

IAA: ”Muistatteko yhtään, milloin tämä muuttui siten, että 

bruttomäärästä siirryttiin nettomäärään?” 

T: ”Muistaakseni se oli vuonna 2006.” 

IAA: ”Kuka vastaa näiden sopimusehtojen mukaan näiden toimitettavien 

lähetysten kappalemäärien oikeellisuudesta, ja mihin tämä teidän 

kommenttinne perustuu?” 

Sopimusehtojen mukaan asiakkaalla oli vastuu lähettämistään 

lähetyksistä ja niiden lukumääristä. Kun asiakas määrittelee 

kohderyhmän, postin järjestelmistä otetaan tieto kohderyhmän 

lukumäärästä ja tieto ilmoitetaan asiakkaalle, joka puolestaan ilmoittaa 

ne postituksen hoitavalle taholle (painotalolle) ja silloin lähetystiedot 

ovat asiakkaan vastuulla. 

HP  Näin ei Savenmaan kohdalla Posti ole tehnyt; 

Posti otti  Savenmaan määrittelemän kohderyhmän, so. jakelun 

ennakkoilmoituksen vastaan, mutta ei   ilmoittanut koskaan, että siinä 

olevat lukumäärät, ym. tiedot ovat virheellisiä, tai että niiden mukaan ei 

voida jakelua suorittaa? 

Posti ei ole ottanut tietoa järjestelmästään Savenmaan jakelua varten, 

eikä ole verrannut Savenmaan lähettämiä jakelun ennakkoilmoituksia 

mihinkään (Katso Ari Hillin ja Arja Laitisen todistus)? 

IAA: ”Mikä on alan yleinen käytäntö, kuka vastaa toimitettavien 

lähetysten oikeasta määrästä, ja mistä sen sitten tiedätte?” 

T: ”Asiakas vastaa tässäkin tapauksessa toimittamistaan lähetyksistä, 

asiakas vastaa ihan tästä markkinointi… Että me suoritetaan jakelu 

asiakkaan ilmoittamien tietojen mukaan. Eli asiakas on se, joka tekee sen 

kampanjan suoramarkkinoinnin.” 



Lyhenteet 
IAA - Itellan asianajaja, SAA - Savenmaan asianajaja, T - todistaja 

HP.Kts Hillin todistuksesta tämä: . Todistajan käsityksen mukaan saatu 

tieto Todisteen K 25 osalta todistaja kertoi, että ennakkotieto oli 

todistajan intressissä vain myynnillinen. Kantaja oli käteisasiakas ja 

yhteistyötä oli paljon. Käteisasiakkuus ei myyntibudjetissa tullut 

näkyviin tulomarkkoina ja todistaja halusi esimiehelleen todistaa, että 

"kyllä sieltä mainosta tulee". Ennakkotiedolla ei ollut yhtymäkohtaa 

kentällä tapahtuvaan jakeluun muulla tavoin, kuin että todistaja oli 

laittanut sen eteenpäin ohjausryhmälle. Tiedosta saatiin etukäteistieto 

mitä jakeluun oli tulossa, jolloin voitiin antaa ennakkotieto jakelulle, 

joka tiedon saatuaan pystyi suunnittelemaan omia töitään. Ennakkotieto 

siten auttoi työsuunnittelua ja sen perusteella pystyttiin optimoimaan 

suurien jakeluautojen reittejä. oli kopioitu ja lähetetty eteenpäin 

sellaisenaan mutta kyseisestä seikasta todistaja ei kuitenkaan ollut täysin 

varma. 

IAA: ”Millainen ilmoitusvelvollisuus Postilla on ylimääräisistä 

kappaleista? Jos ja kun siinä jakelun myötä tulee ylimääräisiä kappaleita, 

millainen ilmoitusvelvollisuus Postilla on?” 

T: ”Periaatteessa, jos ei ole sovittu mitään, me ei voida ottaa kantaa 

siihen. Me toimitaan sen mukaisesti mitä lähettäjä ilmoittaa. 

 Mitä tulee lähetysten oikeaan määrään postilla ei sopimusehtojen 

mukaan ole velvollisuutta tarkistaa tietoja johtuen siitä, että me puhutaan 

jälleen kerran niin massalähetyksistä kokonaisuutena kysymys on jälleen 

miljoonista kappaleista. 

HP.  

Jakelun ennakkoilmoitus/jakelutilaus,minkä Posti sai Savenmaalta ei ole 

lähtys,vaan Postille annettu tieto, so. kohderyhmän määrittely, mhin 

todistaja viittaa?? 

Koska Posti ei ole ilmoittanut todistajan kertomista kohderyhmistä ja 

niiden tiedoista Savenmaalle, ovat virheet jääneet Postin tietoon ja 

vastuulle. 

 JAKELUN ENNAKKOILMOITUKSIA EI OLE MILJOONIA 

KAPPALEITA,AINOSTAAN YKSI KPL VIIKOSSA. 

 Postilla ei ole mitään mahdollisuuksia tarkistaa tältä osin yksittäisiä 

lähetyksiä tai jakeluja yksittäisille asiakkaille.  

T: ”Se on täysin mahdoton vaatimus. Ja myös näissä ehdoissa se on 

otettu huomioon, sopimusehdoissa sanotaan ihan selkeästi. Siellä on 

asiakkaan vastuu, Postin yleiset sopimusehdot 1.7.2004. 

IAA: ”Eli nyt viitataan siis vastaajan kirjalliseen todisteeseen nro. 2., 

sanotteko kohdan, yleisten sopimusehtojen kohta.” 

T: ”Kohta 13, asiakkaan vastuu. 4. kappale, eli ’asiakkaan on annettava 

palvelua varten tarvittavat tiedot, ja asiakas vastaa antamistaan tiedoista 

ja niiden oikeellisuudesta. Palvelu toteuttaa asiakkaan ilmoittamien tai 

merkitsemien tietojen mukaan. Posti ei ole velvollinen tarkistamaan tai 

korjaamaan’. Ja tämä rati on nimenomaan hyvin suuret massat, miljoonat 

lähetykset ja sen takia me tehdään niiden tietojen mukaan mitä asiakas 
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on ilmoittanut” 

HP Posti oli sitoutunut ilmoittamaan, ellei jakelua voida suorittaa 

sovitulla tavalla. jakelun ennakkotilaus (Todiste K 25) ei ole vielä 

yksittäinen lähetys, koska siinä vaiheessa ei ole mitään lähetyksiä. 

Ennakkotilaus on vastaajan sähköpostiin lähetetty tieto, jonka 

tarkastamiseen vastaaja on sitoutunut (Todiste K.1.) 

 Todistajan käsityksen mukaan Suomen Suoramainonta Oy:llä on sama 

käytäntö. 

T: ”Eli kilpailijoiden ehdoissa on sillä tavalla, että jakelu suoritetaan 

vastaamaan asiakkaalta sovitun yksikkötiedon mukaista jakelua 

voimassaolevien jakelumäärien ja talousmäärien mukaisesti. Asiakkaan 

tulee huolehtia siitä, että painomäärät vastaavat jakelumääriä. Tämä on 

kilpailijan SSM:n ehdoissa. Se tarkoittaa sitä, että se on asiakkaan 

vastuulla. Asiakkaan tulee varautua siihen, että sopimuksen tekemisen ja 

jakelun toimittamisen ajankohdan välillä talousmäärät saattavat muuttua 

huomattavasti. Ja tässä on ihan tämä sama asia. Nämä talousmäärät tai 

lukumäärät eivät koskaan voi vastata sitä todellista tilannetta. Eli se on 

aina asiakkaan otettava huomioon se, että se on puhdas arvio, ja niiden 

perusteella me toimitaan.” 

Hp 

SSM ilmoittaa sopimusehtojen mukaan jakelutilauksen saatuaan, miten 

jaetaan jne.?? 

Postikin on luvannut niin tehdä, mutta ei tehnyt Savenmaalle, vaan antoi 

tulla virheellisillä tiedoilla ja jätti jakamatta ja ilmoittamatta. 

Posti ei ilmoittanut viimeisimpiä kohderyhmän lukumäärätietoja, vaan 

antoi tulla vanhoilla tiedoilla painosta jakeluun. 

IAA: ”Miten teidän sopimusehtojenne mukaan ylimääräisille kappaleille 

tehdään?” 

 Osoitteettomissa jakeluissa painotaloilla on yleinen käytäntö toimittaa 

ylimääräisiä kappaleita yli jakelumäärän ja käytäntö on noin 5 %, koska 

halutaan varmistaa, että jakelu varmasti kattaa kohderyhmän.  

T: ”Eli on tärkeää, että jakelu kattaa kohderyhmän, että se jakelu ei jäisi 

vajaaksi sen takia, että niitä painettaisiin liian vähän. Sen takia painotalot 

aina toimittaa päälle. Niitä käytännössä jää aina ylimääräisiä kappaleita. 

Se on alan käytäntö.”  

Sopimusehtojen mukaan ylimääräiset kappaleet hävitetään 

T: ”Jos ei ole toisin sovittu.” 

 ja se on myös Suomen Suoramarkkinointi Oy:n käytäntö. 

Yleisten sopimusehtojen 13 kohdan 2 kappaleessa mainitussa 

sopimusehdossa maininta postin ilmoitusvelvollisuudesta, mikäli 

lähetyksiä ei voida käsitellä sovitulla tavalla, paino on sanalla käsitellä. 

Jos asiakas esimerkiksi on ilmoittanut painoserän, esimerkiksi 50.000 

kappaletta tulevaksi 7 viikon kuluttua ja käsittelyyn on varattu yksi 

henkilö, mutta sieltä tuleekin 2 miljoonan kappaleen painatus eikä lisää 
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tekijöitä saada, siitä tulee ilmoittaa. Ilmoitusvelvollisuus ei siten tarkoita 

sitä, että posti joutuisi tarkastamaan tietyillä merkinnöillä varustetun 

lähetyksen merkintöjä, vaan käsittely tapahtuu puhtaasti asiakkaan 

antamien tietojen pohjalta. Sopimusehto "mikäli niitä ei voida käsitellä" 

koskee suuria massoja ja se koskee tuotannollista toimintaa.  

YkkösOsoitteettoman toimitusehtojen kimputusohjeissa edellytetään 

lähetyksen postinumerotasoista merkitsemistä.  

IAA: ”Millä tavalla, täällä on käytetty ilmaisua sivukylien 

merkitseminen, eli se ilmeisesti tarkoittaa sitä, että jakelutoimipaikan 

alla olevat osoitetoimipaikat, miten näiden ohjeiden mukaan ne on 

merkittävä kimppulappuun?” 

T: ”Sillä tarkoitetaan tosiaan sitä alla olevaa, puhutaan yksittäisestä 

postinumerosta, osoitetoimipaikasta. Postinumero on esimerkiksi 

’00830’ Helsinki. Ja tässä tapauksessa en muista mikä sen 

jakelutoimipaikka on, mutta jos me kuviteltaisi vaikka, että se on 

’00800’, ja alatoimipaikkoja ’00830’, ’00880’, niin ne on merkittävä 

’00830’, silloin se suuntautuu siihen. Ei ’00800’. Eli postinumero on 

nimenomaan se ’00830’.” 

IAA: ”Ja se olisi tässä tapauksessa se, joka pitäisi merkitä siihen 

(kimppulappuun)?” 

T: ”Nimenomaan.” 

Ei voida lähteä siitä, että posti alkaisi arvailla, mitä asiakas on 

tarkoittanut, mihin lähetys on kohdistettu, vaan se on täsmällisesti 

asiakkaan merkittävä.  

IAA: ”Entä jos sivukyliä eli osoitetoimipaikkoja on useita, otetaan 

yksinkertainen esimerkki ’00100’, jonka alla on ’00120’, puhutaan 

Helsinki 12, Helsinki 14, Helsinki 16, ja näihin kaikkiin halutaan jakaa. 

Miten ne on sinne merkittävä? Osaatteko te tuosta käytännöstä vastata?” 

T: ”No tuosta voi tietysti, jos jatkossa on todistaja, joka osaa paremmin 

tästä käytännöstä sanoa, mutta näiden ehtojen mukaan 

postinumerotasoisesti, eli silloin kun puhutaan ’00120 Helsinki’ ja näin 

edelleen.” 

IAA: ”Eli kaikki 12, 14, on merkittävä 00120, 00140, 00160?” 

T: ”Kyllä.”  

T: ”Jakelu suoritetaan asiakkaan antamien ja merkitsemien tietojen 

mukaan.” 

Jos kimppulapussa on virhe, posti ei vastaa vahingosta, mahdollisesta 

lähetyksen viivästymisestä. Siitä on sopimusehdoissakin maininta. 

T: ”Eli esim. noissa YkkösOsoitteettoman toimitusehdoissa, siellä on 

’vahingonkorvaus’ kohta 3 ’lähettäjän vastuu’, eli ’jos lähettäjä laiminlyö 

näistä toimitusehdoista tai lähetyksen jakelua koskevista ehdoista 

asetetuista velvollisuuksista, korvauksen määrää voidaan alentaa, tai se 

voidaan poistaa kokonaan’.” 

IAA: ”Täällä on muutama jakelu todettu myöhästyneeksi matkan 
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varrella vuonna 2004, mitä erilaisia jakeluvaihtoehtoja Postilla oli 

vuonna 2004 tarjolla noiden toimitusaikojen perustella? Ja millä tavalla 

nämä eroavat toisistaan jakeluajan perusteella?” 

T: ”2004 on ollut YkkösOsoitteettoman toimitusehdoissa kohta 1., 

YkkösOsoitteettoman jakeluajat. Vaihtoehtoja on ollut käytännössä 

kolmenlaisia: määräpäiväjakelu, jolloin erä jaetaan haluttuna 

työpäivänä.” 

Määräpäiväjakelut sovitaan aina erikseen.  

T: ”Nämä toiset jakeluvaihtoehdot ovat kolmen päivän jakelu, jaetaan 

kolmen työpäivän aikana, ja viikkojakelu, jolloin se jaetaan 5 työpäivän 

aikana taikka määräviikkoina. Eli näissä on erilainen tämä palvelutaso, 

kuten myös hinta. Määräpäiväjakelu on luonnollisesti kalliimpi, koska 

siinä sovitaan erikseen se tietty jakelupäivä.” 

IAA: ”Tiedättekö te millaista jakelua Savenmaa on vuonna 2004 

käyttänyt, ja mitä he ovat tilanneet?” 

T: ”Ihan tarkkaan en tiedä kaikkia näitä mistä on sovittu, mutta tietojeni 

mukaan ainakin viikkojakelu on ollut Savenmaan tilauksessa, kuten 

myös kolmen työpäivän jakelu. Määräpäiväjakelusta en voi sanoa 

varmasti, onko niistä sovittu.  

IAA: ”Missä ajassa erilaiset jakelut jaetaan? Mitkä ne jakeluajat ovat?” 

T: ”…Nämä jaetaan siinä palvelutasossa, vähintään 90 % varmuudella, 

ja loput lähetykset jaetaan viimeistään kahden seuraavan työpäivän 

aikana. Ja määräpäiväjakelut jaetaan vähintään 92 % varmuudella. Eli 

käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakkaan kanssa on sovittu 

määräpäiväjakelu, se ei tarkoita sitä, että ne välttämättä 100 %:sesti 

jaettaisiin kaikki silloin sovittuna määräpäivänä.” 

Postin korvausvelvollisuus syntyy vasta silloin, jos luvattuun 

palvelutasoon, eli määräpäivänä 92 % ja loput kahtena seuraavana 

päivänä, ei päästä.  

IAA: ”Mitä sopimusehtojen mukaan tapahtuu, jos käy niin, että lähettäjä 

toimittaa asetetun määräajan jälkeen tämän jaettavan materiaalin?” 

T: ”Siinä tapauksessa me ei olla vastuussa.” 

IAA: ”Mihin perustatte tämän?” 

T: ”Eli tämä on myös sopimusehdoissa eli asiakas vastaa merkintöjen 

oikeellisuudesta, anteeksi nyt oltiin eri asiassa. Mutta periaatteessa tuota 

voidaan tulkita sillä tavoin, että jos lähettäjä laiminlyö näissä ehdoissa 

osoitetut velvollisuudet. Eli jos ne on toimitettu vastoin sovittua, niin 

silloin me ei vastata siitä.” 

IAA: ”Mitä sopimusehtojen mukaan seuraa siitä, että jos 

osoitetoimipaikka, johon ne (mainokset) halutaan toimittaa, on merkitty 

sillä tavalla väärin, että aineisto joutuu väärään jakelutoimipaikkaan?” 

T: ”Jos se on merkitty väärin, siitä seuraa se, että korvausta voidaan 

alentaa tai emme ole ollenkaan korvausvelvollisia, riippuen virheen 

vaikutuksesta jakeluun.” 
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Palvelumuutoksia koskevassa yleisten sopimusehtojen kohdassa 24 

puhutaan palveluun vaikuttavista oleellisista muutoksista. 

Jakelutoimipaikkojen muutokset eivät ole palveluun vaikuttavia 

oleellisia muutoksia eikä niistä tarvitse ilmoittaa, vaikkakin siinä 

tapauksessa että tiedot on merkitty väärin, kyseisellä seikalla voi olla 

suurikin merkitys jakeluun. Lähettäjän tulee merkitä lähetyksen 

postinumero ja osoitetoimipaikka, ja jos ohjeiden mukaan niin on 

toimittu, tiedolla siitä että postitoimipaikan yläpuolella oleva 

jakelutoimipaikka on muuttunut, ei ole asiakkaalle merkitystä. 

Ainoastaan jos postinumero muuttuu, sillä tiedolla on merkitystä 

asiakkaalle.  

HP Todistaja näyttää kertomuksessaan Postin välinpitämättömyyden 

mainosten perille menossa: Mainokset eivät voi mennä määräpäivänä 

perille, ellei jakelutoimipaikka ole aina oikein ja ilmoitettu lähettäjälle 

oikein merkitsemistä varten.? 

(Aaro Mannismäen todistus lehtien EI perillemenosta väärien 

ohjaustietojen vuoksi?) 

IAA: ”Mitä tarkoitetaan ennakkoilmoitusmenettelyllä?” 

T: ”Jos olen oikein ymmärtänyt, tässä tämä ennakkoilmoitus on 

nimenomaan se, että asiakas antaa ilmoituksen etukäteen näistä 

lähetyksistään tiettyyn etukäteen sovittuun aikaan mennessä, esim. 7 

viikkoa ennen jakelua, jotta Posti pystyy varautumaan tämän jakelun 

suorittamiseen.” 

IAA: ”Mikä tämän ennakkoilmoitusmenettelyn funktio on?” 

T: ”Tämä on puhtaasti ihan tuotannollinen, eli kuten puhuttiin, meillä on 

hyvin tärkeää saada jakelumäärät tietoon etukäteen, millaisia 

jakelumääriä postin jakeluverkkoon tulee, jotta sen käsittelyyn voidaan 

varautua. Esimerkiksi jos ilman ennakkoilmoitusta Postin verkkoon tulisi 

2 miljoonaa lähetystä, 10 miljoonaa lähetystä, me ei välttämättä voida 

käsitellä. Itellan tuotanto perustuu hyvin tarkkaan 

tuotannonsuunnitteluun, eli sen takia joudumme hyvinkin tarkkaan 

suunnittelemaan ne resurssit, mitä käytetään tiettyihin jakelupalveluihin. 

Ja sen takia on hyvin tärkeää, että saamme etukäteen tiedon näistä 

jaettavista lähetyksistä riittävän ajoissa, jotta tämä käsittely voidaan 

sitten suorittaa.” 

IAA: ”Kun tässä nyt selvisi, että niitä ei välttämättä jaeta kaikkia, jos on 

virheellisiä merkintöjä ym. Millä periaatteella osoitteeton jakelu on 

hinnoiteltu, ja miten näitä ylimääräisiä kappaleita, kun sanotaan, että 

talousmäärätiedosta ei pystytä vastaamaan, siellä ei ylimääräisiä 

kappaleita ole, niin millä tavalla ne ylimääräiset kappaleet on huomioitu 

palvelun hinnoittelussa?” 

T: ”Jakelu laskutetaan, meillä on hinnasto, eli YkkösOsoitteettoman 

vuonna 2004, nykyisin Kotisuoran osoitteeton laitos, meillä on hinnasto 

sen mukaan, tai asiakkaan kanssa sovitun jakeluhinnan mukaan. Ja me 

laskutetaan asiakasta näiden voimassa olevien lukumäärätietojen 

mukaan, kuten sanoin, jos kun puhuttiin äsken niistä, että paino tai 

asiakas toimittaa yleensä, käytännössä aina, ylimääräisiä kappaleita, me 
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ei laskuteta niistä. Eli niiden lukumäärätietojen mukaan, mitkä ovat 

meillä olemassa, ja mitkä muodostaa sen asiakkaan postituksen 

perustan.” 

SAA: ”Peter Karlsson, minä vuonna olette menneet Itellan 

palvelukseen?” 

T: ”Muistaakseni vuonna 1990, olen sitä ennenkin ollut tuotannollis-

tehtävissä. 

SAA: ”Oletteko te tässä Savenmaa-asiassa tehneet niitä sopimuksia 

silloin 2000-luvulla, 2002, 2004, milloin näitä on tehty? 

T: ”Meidän tehtäviin ei kuulu varsinainen sopimuksien tekeminen, mutta 

sopimusmalli ollaan kyllä tehty ja ne sopimukset on tehty niiden mallien 

mukaan.” 

SAA: ”Oletteko henkilökohtaisesti tehnyt Savenmaan kanssa 

sopimuksia?” 

T: ”En, ei kuulu minun vastuualueeseen sopimusten tekeminen.2 

SAA: ”Kuka teillä teki ne Savenmaan kanssa?” 

T: ”Siellä on meidän myyntimiehet.” 

SAA: ”Kuka siellä, tiedätkö?” 

T: ”Se on ollut ilmeisesti myyntipäällikkö. En ihan tarkkaan muista, 

mutta siinä sopimuksessa on kyllä (nimi)…” 

SAA: ”Oliko se tuttu henkilö teille?” 

T: ”Ari Hilli?” 

SAA: ”Niin.” 

T: ”Joo, kyllä tiedän hänet. Hän on ollut myyntipäällikkönä.” 

SAA: ”Ette siis itse henkilökohtaisesti ollut mukana niissä Hillin ja 

Savenmaan välisissä neuvotteluissa sopimuksen tekemisessä?” 

T: ”En ole ollut suoraan mukana neuvotteluissa.” 

SAA: ”Ymmärsinkö oikein, että te ilmoititte äsken, että Posti ilmoitti ne 

lukumäärät?” 

T: ”Joo, eli niin kuin tuossa sitten todettiin, nämä lukumäärätiedot 

perustuvat meidän keräämiin kotitalouksien ja yritysten tietoihin, jotka 

tuolloin vuonna 2004 on päivitetty kaksi kertaa vuodessa.” 

SAA: ”Oletteko selvittäneet Savenmaan ja Postin välistä laskutusta 

näiden lukumäärien osalta henkilökohtaisesti? Selvittäneet niitä 

laskutusta ja lukumääriä?” 

T: ”En ole henkilökohtaisesti selvittänyt.” 

SAA: ”Onko teillä tietoa siitä, millä lailla on laskutettu?” 

T: ”Se mitä tässä materiaalissa on, niin en osaa suoraan sanoa vastausta 

tuohon kysymykseen, että miten ne on laskutettu, eli yleisellä tasolla 

sanon.” 
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SAA: ”Jos Posti ilmoittaa ne lukumäärät, tarkoittaako se, kun äsken 

puhuttiin noista ylimääräisistä kappaleista, tarkoittaako se ylimääräinen 

kappale sitä, että ne ovat Postin ilmoittamien lukumäärien ylimenevät 

kappaleet?” 

T: ”Siis me laskutamme sen lukumäärätiedon mukaan, niin kuin äsken 

sanottiin. Ei, jos Savenmaa on toimittanut ylimääräisiä kappaleita, niin 

niitä ei laskuteta.” 

SAA: ”Mutta kun te puhuitte äsken pitkään noista ylimääräisistä 

kappaleista, tarkoittaako se nimenomaan niitä kappaleita, jotka ovat 

Postin ilmoittaman lukumäärän ylimenevät kappaleet?” 

T: ”Ylimääräiset kappaleet on se, mitä asiakas toimittaa itse, eli me 

annetaan painotalolle tai asiakkaalle tieto, lukumääristä, tuossa on 

meidän järjestelmissä olevat lukumäärät, asiakas tuottaa ne lähetykset, ja 

painotalo tuottaa ehkä 1 tai 5 % yli meneviä kappaleita, niistä ei 

laskuteta.” 

SAA: ”Eli tarkoititte äsken ylimääräisillä kappaleilla juuri niitä 

kappaleita?” 

T: ”Niin, juuri.” 

SAA: ”Sitten puhuitte näistä oikeista merkinnöistä kimppulappuihin 

ym., oletteko te tarkistaneet näitä Savenmaan tekemiä kimppulappuja?” 

T: ”Sen verran mitä tässä materiaalissa nyt on.” 

SAA: ”Onko ne merkitty oikein, oletteko te sitä tarkistaneet?” 

T: ”Kuten sanottu, niin en osaa suoraan sanoa, mielestäni siinä ei 

välttämättä ole niitä kaikkia tietoja, mitä on edellytetty, mutta näitä on 

erilaisia kimppulappuja, enkä tiedä sitten minkälaisia kimppulappuja on 

missäkin tilanteessa käytetty.” 

SAA: ”Eli onko ne teidän mielestä merkitty oikein vai väärin?” 

T: ”En osaa tuohon antaa vastausta.” 

SAA: ”Jos ne olisi merkitty väärin, pitäisikö niistä silloin reklamoida? 

Mihin kohtaan ne on merkitty väärin? Kertokaa käsityksenne!” 

T: ”Mitä tarkoitatte rekla…” 

SAA: ”Ilmoittaa Postiin että ne on merkitty väärin.” 

T: ”Siis teidän asiakkaan, vai, pitää ilmoittaa, että ne on merkitty väärin? 

Vai tarkoitatko, että Postin pitäisi ilmoittaa?” 

SAA: ”Pitääkö teidän mielestä ilmoittaa, jos ne on merkitty Postin 

mielestä väärin?” 

T: ”Kuten sanoin, niin meillä ei ole sitä velvollisuutta. Eli me annetaan 

se ohje asiakkaalle, eli me ei vastata siitä. Se on lähettäjän vastuu.” 

SAA: ”Jos Posti ei jaa sovittuja mainoksia, pitääkö siitä teidän 

käsityksenne mukaan ilmoittaa? Postin, että ei jaa?” 

T: ”Siis kysymys on nyt siitä, että asiakkaan pitää reklamoida, me 

jaetaan niiden tietojen mukaan mitä meillä on, asiakas vastaa näistä 
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tiedoista, ja kuten sanoin äsken, jakelusta tehtävät valitukset on 

asiakkaan tehtävä 7 päivän kuluessa. Asiakas on lähettäjä eli tässä 

tapauksessa Savenmaa Ky.” 

SAA: ”Se on se teidän käsitys?” 

SAA: ”Oletteko selvittäneet tämän kimppulappumerkinnän kimppujen 

liikkumista tuolta Savenmaalta vaikka Riihimäen Kirjapainoon, ja sieltä 

Postille. Kuuluuko se tähän teidän todisteluun sellainen?” 

T: ”Ei kuulu.” 

SAA: ”Oletteko te selvittäneet Savenmaan myöhässä jaettuja jakoja, 

niiden määriä ja niihin liittyviä laskutuksia tai muuta?” 

T: ”En ole itse selvittänyt.” 

SAA: ”Entä näistä ohjaustietojen muutoksista, oletteko te niistä 

selvittäneet niihin liittyviä määriä?” 

T: ”Määristä en tiedä, mutta sen tiedän sen tiedon mitä minulla on, että 

Savenmaata on pyritty ohjeistamaan näiden lappujen täyttämisessä. Ne 

on täytetty ilmeisesti väärin, koska näissä on ohjeistettu.” 

SAA: ”Oletteko selvittäneet niitä määriä? Eli ette ole, ohjaustietojen 

määrien muutoksia selvittäneet, mitä Savenmaan tässä jakelussa on.” 

T: ”Mitä tarkoitatte selvittämisellä?” 

SAA: ”Kuinka iso määrä ohjaustietoja on muuttunut Savenmaan 

jakelujen aikana?” 

T: ”Ei tämä kuulu minun todistusteemaan.” 

SAA: ”Ei kuulu teemaan.” 

Taustalta kuuluu jotain ”relevanttiin” liittyvää (IAA Siivonen), myös 

lause ”onko sillä merkitystä”, johon Karlsson: ”Ei tämä ole relevanttia.”, 

jonka jälkeen joku sanoo ”te vääristelette (epäselvää) tänään”. 

SAA (hieman epäselvä): ”Seuraava kysymys. Se on varmaan minun 

vuoro kysyä. Minä kysyin, te kysyitte minulta näistä ohjaustietojen 

muutoksista, jolloin minä selvitin, onko hän selvittänyt määriä. Te otitte 

kuitenkin kantaa siinä, että ’onko sillä merkitystä’, niitten 

merkityksellisyydestä.” 

T: ”Kyllä joo, kuten todettiin tietojen ja ohjeiden mukaan.” 

SAA: ”Pystyttekö te ottamaan kantaa siihen, onko nämä merkityksellisiä 

nämä määrät, ja nämä ohjaustietomuutoksien vaikutus tähän jakeluun?” 

T: ”Siis yleisesti vai?” 

SAA: ”Niin, tässä sanotaan, että tässä on merkityksellistä tai ei ole 

merkityksellistä. Tästä vanhentumisesta. Pystyttekö te tästä Savenmaan 

jakelun kohdalta ottamaan kantaa siihen, ovatko ne merkityksellisiä, ne 

ohjaustietomuutokset?” 

T: ”Kyllä ne saattaa olla hyvinkin merkityksellisiä. Siis tietyt tiedot, jos 

nyt puhutaan siitä, että jos tiedot on merkitty väärin, niin niillä saattaa 

olla suuri merkitys siihen jakeluun silloin.” 
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SAA: ”Entä jos ohjaustiedoissa…?” 

T: ”Taikka sitten ei ole merkitystä. Se riippuu ihan tiedosta. Ei voida 

sanoa niin kuin sillä lailla.” 

SAA: ”Eli vastasit, että voi olla merkityksellisiä.” 

T: ”Voi olla, tai voi olla, että ei ole merkityksellisiä.” 

SAA: ”Et ole selvittänyt sitä, oliko näin?” 

T: ”En voi sanoa tuohon, kun ette ole yksilöinyt, mitä tarkoitatte 

selvittämisellä.” 

SAA: ”Tässä kohdassa Kukkonen ajaa takaa sellaista seikkaa, että meillä 

on nämä jakelutoimipaikat, ja kun mennään näille alapostinumeroille, 

näitä lehtiä ohjautuu. Ja kun Siivola kysyy teiltä, että ’kuinkas kun on 

väitetty, että Posti ei ole ilmoittanut asiakkaalle, vaikka Posti lupaa 

kuukautta ennen ilmoittaa olennaisista muutoksista’. Sanoitte, että ’kun 

jakelutoimipaikan alla olevien postinumeroiden jakelu muuttuu. Saattaa 

jakelutoimipaikan 1 alla olevien postinumeroiden jakelu muuttua siten, 

että sieltä vaikkapa, otetaan esimerkiksi 5-6 osoitetoimipaikkaa, 

korotetaankin eri postinumerolla olevan jakelutoimipaikan alaisuuteen’. 

Niin mielestänne tällä ei ollut jakoon vaikutusta, ja kyse on silloin 

oleellisesta muutoksesta, josta ei ole. Nyt Kukkonen ajaa varmaan 

kysymyksillään takaa sitä, että kun ajatellaan Savenmaata. Jos Savenmaa 

ei ole tietoinen siitä, että tällainen jakelutoimipaikka on muuttunut, ja 

postinumerot siellä alapuolella siirretty toiseen jakelupaikkaan. Ellei 

hänellä ole tietoa, hän automaattisesti lähettää vanhan systeemin 

mukaan, jolloin siellä tapahtuu mitä todennäköisimmin myöhästys, kun 

todetaan, että nämä postinumerot kuuluvatkin nykyään tuonne 

jakelutoimipaikan alaisuuteen. Joudutaan sähläämään niitä paketteja 

edestakaisin, ja sitten jakelu myöhästyy. Savenmaa on sitä mieltä, että se 

on hyvin oleellinen tieto.” 

T: ”Kuten sanottu, niin ehdoissa sanotaan, että lähettäjän tulee merkitä 

postinumero ja osoitetoimipaikka, ja tällöin tällä tiedolla ei ole 

merkitystä, kun ylä- eli jakelutoimipaikka muuttuu. Eli ainoastaan jos 

postinumero muuttuu, silloin sillä on merkitystä.” 

SAA: ”Ai, te tarkoititte sitä, että jos postinumerot ovat oikein, niin 

jakelutoimipaikkojen tällaisilla muutoksilla ei ole merkitystä.” 

T: ”Noin, juuri noin.” 

SAA: ”Kuuluuko teidän todistusteemaan ennakkotietojen lähettäminen 

postille, tai mitä kautta ne ovat menneet? Tiedättekö te siitä, kuka lähetti 

kenellekin mitä ennakkotiedoista?” 

T: ”Yleisellä tasolla ainoastaan.” 

SAA: ”Ei vaan nimenomaan tässä Savenmaan jutussa.” 

T: ”Ei kuulu sinne.” 

 

Kun vastaajalla ja Suomen Suoramainonta Oy:llä on yhteensä 80 %:n 

markkinaosuus osoitteettomasta jakelusta, alan yleinen käytäntö 
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muodostuu siltä osin, kuin kummankin ehdot ovat yhtenevät. Todistajan 

käsityksen mukaan ehdot ovat olennaisilta osin enemmän yhteneviä kuin 

toisistaan poikkeavia. 

SAA: ”Onko tähän liittyen, kun olette tutkineet tämän asian 

kokonaisuuden, kun näitä ehtoja katsoo, niin onko tässä sellaista, jotka 

eivät ole yhteneväisiä?” 

T: ”Siinä saattaa joltain osin, se riippuu siitä, että meillä on vähän 

erilainen tuotantoprosessi kuin SSM:llä. Kyllä on erojakin, näin on, 

mutta näissä tietyissä kysymyksissä on samanlaiset asiat, samanlaiset 

ehdot, samantyyppiset.” 

Tuomari: ”Toteaisin jo tässä vaiheessa, että kun laitetaan nämä Itellan ja 

SSM:n ehdot vierekkäin ja vertaillaan niitä. Siltä osin kun sieltä löytyy 

yhteneväisyyksiä, ne edustavat 80 %:a alan käytännöstä, käsittääkseni 

todistaja näin sen esitti. Silloin kun se 80 % alan käytännöistä kattaa, 

niin silloin voidaan puhua yleisestä käytännöstä. Siltä osin, kun siellä on 

yksilöllisiä eroja palveluntuottajien välillä, johtuu se sitten 

toimitustavoista tai muista, niin silloin se ei välttämättä ole yleistä 

käytäntöä, vaan se on silloin yksilöllinen tälle. Ja nämä me pystymme 

toteamaan lukemalla rinnakkain näitä sopimusehtoja.” 

SAA: ”Onko teillä siitä tietoa, tällaisissa YkkösOsoitteettomissa 

jakeluissa, voiko Postin kanssa sopia sellaista käytäntöä, että ne 

palautetaan, ne ylimääräiset kappaleet?” 

T: ”Minulla ei ole tiedossa tällaista, ainakaan, että olisi sovittu, mutta 

sopimusehdon mukaisesti meillä on oikeus hävittää ylimääräiset 

kappaleet, ellei toisin ole sovittu. Eli tämä on mahdollista sopia. Eli nyt 

puhutaan ihan yleisellä tasolla, kyllä tämä jättää sen varan.” 

SAA: ”Oletteko te koskaan neuvotelleet Savenmaan kanssa tällaisista 

asioista?” 

T: ”En ole.” 

 


