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Todistajana kuultuna Samuli Pihlajamaa on muun ohella kertonut olleensa yhteydessä vastaajan 

edustajaan Ari Hilliin ja todistajan tehtävä oli ollut tehdä kimppulaput 

Hannu Pihlajamaalta saamansa alustavan kimppulappuversion esitietojen 

mukaan. Ohjeet kimppulappuihin oli saatu Ari Hilliltä. Kappalemäärät 

todistaja sai Hannu Pihlajamaalta, eikä todistaja tarkastanut määriä. 

Todistaja kertoo, että kimppulapun tekoa varten tehtiin 

tietokoneohjelma. Kimppulapun tulostuksessa käytettiin apuna 

tietokoneohjelmaa. Kukkosen kysymykseen, millä tavalla Posti ohjeisti 

teitä tekemään kimppulaput, todistaja selvitti, että silloin kun ruvettiin 

tekemään kimppulappuja ensimmäisiä kertoja 90-luvun loppupuolella 

(1998) Postilta kysyttiin asiaa, ja saatiin vastaukset. Muutoksia 

kimppulapussa ei tapahtunut vuoden 2004 aikana (mennessä?). Kun oli 

siirrytty jakelutoimipaikkakohtaiseen jakeluun todistajan muistaman 

mukaan joskus 90-luvun loppupuolella, vastaajalta oli kysytty kuinka 

asia hoidetaan ja saatu siihen vastaus. Ohjeistuksena oli saatu perustiedot 

minkälaisia ja minkä kokoisia nippuja tehdään, minkälainen paperi nipun 

päälle tulee ja mitä tietoja siihen laitetaan. Kimppulappupohja oli saatu 

vastaajalta ja sitä oli Savenmaalla painettu lisää. Kukkosen 

kysymykseen, miten jakelutoimipaikat otettiin kimputuksessa huomioon, 

todistaja vastasi, että aluksi tehtiin paljon pieniä nippuja, jokaiselle 

kylälle oma nippu, sen jälkeen muutos, että yhdelle kylälle 

(jakelutoimipaikkaan) yksi nippu – isompia nippuja.  

Aloite jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen siirtymisestä tuli Ari Hilliltä, kun tämä oli 

Savenmaalla käydessään todennut, että aiemmat postinumerokohtaiset 

olivat tietyillä alueilla hankalat käsitellä, kun tuli paljon pieniä nippuja. 

Todistaja oli henkilökohtaisesti sopimassa asiasta. Kimppulapun Hilli oli 

nähnyt ainakin käydessään Savenmaalla. Sitä todistaja ei osannut sanoa, 

oliko Hilli käynyt Savenmaalla sen jälkeen, kun 

jakelutoimipaikkakohtaisesta kimputuksesta oli sovittu. Uusi 

kimputustapa oli suuri muutos, sillä postinumerot vähenivät 

huomattavasti. Kimppulappujen tieto lähetettiin yhteenvetona 

sähköpostilla Ari Hillille tämän pyynnöstä ja tieto sisälsi 

postinumeroluettelon. Hilli ei ollut ilmoittanut, että jotain olisi tehty 

väärin. Todistajan mukaan Hilli oli nähnyt kimppulappujen käyttämisen 

Savenmaalla (vanhempaan aikaan). Ensin oli tehty koko Suomen 

postinumerot yhteen luetteloon, mutta sitten Hillin pyynnöstä muutettiin 

tietoja siten, että aina yhdelle alueelle tehtiin omat listat ja Hillille 

lähetettiin viikoittain se määrä niitä luetteloita, mitä myymäläautoja oli 

liikenteessä. Kimppulappu tehtiin ennakkoilmoituslistan pohjalta, eli 

siihen koottiin se tieto mikä oli kimppulapuissa. Hilli ilmoitti, mitä 

ennakkotiedossa piti olla ja sen pohjalta oli tehty tietokoneohjelma, joka 

automaattisesti kokosi tiedot yhteen luetteloon. Missään vaiheessa Hilli 

ei ilmoittanut mistään virheistä. Ennakkotietomenettelyä Hilli oli 

perustellut sillä, että sen avulla hän pystyi ohjeistamaan postinjakajia ja 

varmistamaan, että jakelu sujuu. Todistajalle oli syntynyt käsitys, että 

kaikki kimppulappuun merkityt mainokset ilman muuta jaetaan 

ennakkotietolistan mukaisesti. Lista lähetettiin ennen kuin mainoksia 

alettiin painaa, eli pari kolme viikkoa ennen jakelupäivää. Todistaja ei 

tarkalleen muistanut, milloin ennakkotietomenettely aloitettiin, mutta se 

oli tapahtunut hyvin pian sen jälkeen, kun jakelua oli muutettu. 
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Ennakkotieto otettiin käyttöön ennen vuotta 2004. Kukkosen 

kysymykseen kenen idea jakelun ennakkotieto oli, todistaja vastasi, että 

Hillin idea. Todistaja kertoi, että ei ollut nähnyt postiinjättöluetteloita.  

 

Todistaja ei ollut puhunut Hannu Pihlajamaan kanssa mainoskieltotalouksista, eikä todistajalla ollut 

tietoa taustalla olleista sopimuksista. Hilli oli neuvonut tekemään 

yhdenlaisia kimppulappuja koko kylän määrä samoilla tiedoilla, ja 

vastaaja jakaa ne kimput pääpostissa ja lähettää sivukylille. Muutoksen 

jälkeen sivukyliä ei enää merkitty. Todistaja teki käsityksensä mukaan 

joka ikisen kimppulapun mukaan. Kukkosen kysymykseen, miten ja 

missä kimppulappu on täytetty, todistaja vastaa, että kimppulappu on 

täytetty Savenmaalla tietokoneohjelmalla. (Kukkonen näyttää todistetta 

K6.) 

Todistaja kertoo, että aivan alkuaikoina kaikille sivukylille tehtiin omat 

niput, mutta muutoksen jälkeen lähetettiin esim. Toholammille tietty 

määrä lehtiä, ja kaikkiin laitettiin tämä sama kimppulappu päälle, joka 

pitää sisällään myös sivukylät. Todistaja kertoo Ari Hillin kertoneen 

tämän systeemin, ja myöskin nähnyt kimppulapun. Ari Hilli on ollut 

myöskin tietokoneohjelman teossa mukana. Kukkosen kysymykseen, 

onko sama kimppulappu ollut kauankin jo käytössä, todistaja vastasi, 

että vuosikausia. 

Kukkosen kysymykseen, ovatko kimppulaput olleet aina samannäköisiä 

todistaja vastasi, että kyllä, aina olleet samannäköisiä. 

Kukkosen kysymykseen, tuliko sinulla puhetta Postin sivukylien 

jakamisesta, todistaja vastasi, että Hillin kanssa on yhdesti muutoksen 

yhteydessä ollut puhetta, että lopetetaan erillisten kimppujen tekeminen 

sivukylille. Todistajan mukaan silloin Hilli ohjeisti, että tehkää 

yhdenlaisia kimppulappuja koko kylän määrä samoilla tiedoilla, ja Posti 

jakaa kimput pääpostissa ja lähettää ne sivukylille. Kukkonen kysyy, 

näinkö teille sanottiin, johon todistaja vastaa, kyllä. Kukkonen jatkaa, 

oletteko ihan varma, johon todistaja, kyllä. Todistaja kertoi, että yksi syy 

Hillillä oli se, kun hän näki kimppujen määrän ja lehtinippujen määrän. 

Harvaanasutulle seudulle tehtiin tosi pieniä kimppuja. Ne oli 

käytännössä sellaisia lehtikääröjä rullakoissa. Ja siinä vaiheessa 

muutettiin, että saadaan tehtyä isompia nippuja. 

Itellan asianajan kysyessä todistajalta, mikä yhteenveto on, todistaja 

vastasi, että se oli tietokoneohjelman tekemä, tulevaa painatuserää 

koskeva lista, jossa oli kimppulappujen sisältämät tiedot, eli 

postinumerot, jakopäivämäärät, postitoimipaikat ja kappalemäärät. 

Kukkonen näyttää todistajalle todistetta 25, ja kysyy, oliko se 

tämännäköinen, johon todistaja vastaa, kyllä, se oli juuri tuo. 

Itellan asianajaja kysyy, onko tämä se sama asiakirja, josta käytitte 

nimitystä ”ennakkotietomenettely”, johon todistaja, on, tämä on se, mikä 

ennakkotietona meni pari kolme viikkoa ennen jakelua. 

Itellan asianajaja kysyy todistajalta, mitä tietoja oli käytettävissä 

ennakkotietoa tehtäessä, johon todistaja: Hannu on tehnyt ensin 
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myymäläauton reitit, jossa oli liitteenä jakelusuunnitelma. Käytännössä 

Hannu oli siis tehnyt yhden kimppulapun kullekin paikkakunnalle 

valmiiksi, alkuun käsipelillä, ja kun kimppulappuja painoa varten 

tarvittiin paljon, joka nippuun, niin tällä ohjelmalla tulostettiin sitten 

tarvittava määrä, ja se ohjelma jakoi lehdet sopivan kokoisiin nippuihin. 

Ja siinä vaiheessa ohjelma kasasi niistä ennakkotietolistan.  

Itellan asianajaja sanoo ymmärtäneensä, että sivukyliä ei muutoksen 

jälkeen merkitty kimppulappuun, todistaja vahvisti asian olleen näin. 

Todistajalta kysyttiin, millä tavalla postissa osattiin jakaa mainokset 

sivukylille, todistaja vastasi, että kyllä Posti varmaan sivukylänsä tuntee. 

Asianajaja jatkoi, mistä se tiedetään, halutaanko niihin sivukyliin jakaa 

vai ei, johon todistaja: kappalemäärät. 

Asianajaja kysyy, miten tässä luettelossa, jota äskettäin oli näyttänyt, 

tässä on mainittu postinumero, postitoimipaikka, vastaanottajaryhmä, 

päivämäärä, niin onko tuo päivämäärä se, milloin mainokset piti jakaa, 

vai se, jolloin toriauto käy, johon todistaja, se on se päivä, milloin se 

jaetaan. 

 


