
IAA Itellan asianajaja, SAA Savenmaan asianajaja, T todistaja, OPJ oikeuden puheenjohtaja 

Todistaja Timo Kauppila 

 

SAA: Kiitos herra puheenjohtaja. Niin Timo Kauppila, te ette ilmeisesti enään ole Riihimäen 

Kirjapainossa töissä? 

T: En oo ollu. Olen ollut vuodesta 2006 lähtien Oy Verman AB:n palveluksessa. 

SAA: Joo. Puhutaan 2004 vuodesta niinkö nyt. Sitten yritettään muistella sinne asisoita varmaan 

sinne aikaan mutta joitakin kohtia. 

T: Kyllä 

SAA: Ja silloin ilmeisesti te ootte siellä toiminut ja mikä se teidän työtehtävänne oli silloin. 

T: Siis alunperin olin sillon olin tuota, siis yheksänkymmentä menin kirjapainolle töihin ja ihan 

vuoteen 2001 asti olin talousjohtajana, mut sit ku tuli tämä omistajanvaihdos eli Keski-Uusimaa-

konserni osti niin sen jälkeen olin markkinointipäällikkönä ja käytännössä vastuualueena oli tää 

sanomalehtituotanto, sen myyminen ja tavallaan myös tuotannosta vastaaminen. 

SAA: Olitteko te 2004 siinä tehtävässä? 

T: Kyllä. 

SAA: Onko teille tuota tämä Savenmaan kanssa tämä yhteistyö miten tuttu? 

T: No se on sikäli tuttu, että minä tein aikoinaan tämän aloitteen, että meistä tuli 

yhteistyökumppaneita. 

SAA: Mitä siihen sisälty siihen teidän yhteistyöhön vuonna 2004? 

T: Siis käytännössä näiden heidän mainoslehtien painatus. Eli painosopimuksesta oli käytännössä 

kysymys. 

SAA: Eli mainoslehtien painatus pannaan niinku yheksi otsikoksi, mikä ois toinen? Mitä muuta 

yhteistyö sisälsi? Olitteko jakeluun mitenkään… 

T: No jakelu tietysti sillä tavalla, että kun meillä oli tietenkin suorat yhteydet sen aikaiseen postiin, 

nykyiseen Itellaan, niin tuota niin ne kuulu kyllä mun tehtävänkuvaan. Eli olla yhteistyössä ja hoitaa 

asioita eteenpäin. 

SAA: Elikä mainoslehtien painatus ja jakelu, oliko se jakelu sinulla omalta osalta huolehtiminen ja 

T: Kyllä, nimenomaan joo 

SAA: No puhutaan painatuksesta ensinnä nyt niin ihan vain tuohon ei Riihimäen Kirjapainossa ei 

nyt oo kuultu mitään.Millä lailla se tapahtu tämä yhteistyö sen painatuksen osalta tämän Savenmaan 

kanssa? Miten se niinku liikku se tilaus teille? Puhutaan ensinnä se. 

T: No tilaus tuli siis sillä tavalla, että mehän tehtiin niin sanottu vuosisopimus käytännössä eli mikä 

katto tavallaan viikottaiset painot, painomäärät ja painoalueet ja se varsinainen niinkun toiminta 

tapahtu siis sillä lailla, että Savenmaa Ky:ssä tehtiin lehden sivut, ja ne siirrettiin sitten painoon ja 

tota painossa tietysti sitten käsiteltiin, eli meillä oli käytännössä niinku työaikana noin pyöreesti 

niinkun viikon työpaivät eli viis työpäivää ja siinä oli tietty aikataulutus, rytmitys tietysti myös 

tähän toimituksiin postiin, eli postillahan oli se jakeluaikataulu silloin kolme viiva viis päivää ja sen 

mukaan sitten toimittiin et meillä oli käytännössä viikko painoaikaa ja postilla käytännössä 

jakoaikaa kolme viiva viis päivää ja sit oli tuote asiakkaalla. 

SAA: Eli sieltä tuli Savenmaalta teille lehti. Entä se lehtien painatusmäärä, millä lailla se määräyty? 

T: Se tuli siis postin antamien toimipaikkojen kappalemäärien mukaan. 

SAA: Kenelle se posti oli antanut ne kappalemäärät, painomäärät? Oliko se teille antanut vai 

Savenmaalle? 

T: Savenmaalle, eli Savenmaan kautta tuli se painomäärä kaiken kaikkiaan. 

SAA: Niin tuliko se missä muodossa se painatusmäärä teille? Se, missä muodossa se tuli 

Savenmaalta? 

T: Se tuli kirjallisena paperina siis sillä lailla, että siinä oli postinumeroittain, postitoimipaikoittain 

painomäärät. 

SAA: Ja tota oliko teillä tietoa niistä postialueitten painatusmääristä mikä minkälaisia 

painatusmääriä oli käytössä, vai tekikö se, otitteko te siihen kantaa painatustilanteessa? 

T: Muistaakseni niihin ei  kovin paljon otettu kantaa, et tietysti meillähän nyt aina ku tiedetään kun 



painettiin niin totta kai painettiin sitten myyntimääräisiä koska sehän ei oo ollu mitenkään tarkka 

postin antama lukumäärä. 

SAA: Mutta eikö se postin antama lukumäärä ollu Savenmaan antama lukumäärä teille? 

T: Kyllä 

SAA: Teilläkö oli tieto siitä, että se ei ollu tarkka? 

T: Kyllä. 

SAA: Millä lailla se ei ollu tarkka? 

T: Siis siihen aikaan järjestelmät postilla ei ollut niin aukottomat eli jos määriteltiin tavallaan joku 

tietty postitoimipaikka ja alue mihin lehti piti jakaa, niin tota se ei kyllä vastannut aina sitä 

todellisuutta. Et totta kai tulee uusia asuntoja ja vanhoja poistuu, että tämmöstä tulee totta kai, mutta 

hyvin usein varsinkin nyt oli kyseessä näistä haja-asutusalueista, niin se ei välttämättä ollut se ihan 

eksakti. 

SAA: Otetaan esimerkki sillä lailla, että jos vaikka Savenmaa laitto teille, että tehkää neljätuhatta 

lehtiä niin, jollekin alueelle niin miten te otitte kantaa siihen neljääntuhanteen? Sanotteko te siitä 

jollekin jotakin vai mikä oli se kannanotto, miten se neljätuhatta muodostu siihen? 

T: Siis käytännössähän Savenmaaltahan tuli ne postituslaput, kimppulaput niitähän myös 

yhteistyössä postin kanssa myös selviteltiin, että tehtiin ne myös oikein. Eli postiltahan kävi meillä 

en nyt muista vuosia, mutta joka tapauksessa nää meidän yhteyshenkilöt Kirsi Polvinen ja Veli 

Kortesalmi kävivät ihan tarkistamassa, että me teemme ja toimimme oikein. Eli että kimppulaput, 

nippujen päällilaput, postihäkit, niiden merkinnät kaikki vastas sitä mitä posti tarvitsee ja jakelu 

sujuu aukottomasti. 

SAA: Teittekö te sen postin ohjeistuksen mukaisesti? 

T: Kyllä. Meillähän oli siihen aikaan vielä niin erikseen kaks ihan ammattipostittajaa, jotka kävi 

myös postin koulutuksissa aikoinaan ja sitten vielä siis sillä tavalla varmistettiin, että tuotannosta 

vastaavat ihmiset kävi meillä sen tsekkaamassa, että ne on oikein ja riittävät. 

SAA: Vielä mennään siihen teidän ilmoittamaan tietoon, että teillä oli jollakin lailla tiedossa, että ne 

välttämättä ne postin määrät eivät ollu oikein niin miten niihin reagoitiin tai millä lailla se asia 

ratkaistiin siinä painatusmäärn kohalla? 

T: No niitä oikeastaan aika säännöllisesti mun mielestä tarkisteltiin postin, koska postin 

tietokantahan muuttu koko ajan, niin tottakai, koska meillä nyt oli muitakin postitettavia lehtiä, 

tilattavia lehtiä, niin me oltiin jatkuvassa yhteistyössä, ja näitähän päivitettiin tietysti postin 

puoleltakin säännöllisin, välein niin tuota et ne vastas todellisuutta mahdollisimman pitkälle. 

SAA: Vastasko ne todellisuutta? 

T: No käytännössä siis ei. 

SAA: Millon se teille semmonen tieto on tullu? Oliko se sillon vai onko se nyt tullu ja miten se on? 

T: Se oli kautta aikojen eli just nää haja-asutusalueet oli ne ongelmalliset paikat, eli se tarkka 

tietomäärä ei varmasti koskaan pitänyt paikkaansa. 

SAA: Millä lailla se päivitys tapahtu teiän tietojen mukkaan siellä postissa nyt, tai sanotaanpa, että 

se niin ku teiän siihen toimintaa, mite te saitte sen päivityksen ensinnäkin te ite? 

T: Ppostin kautta siis tiedotettiin eri postitoimipaikkojen muutokset säännöllisin väliajoin. 

SAA:  Kuinka useasti? 

T: Sitä en kyllä nyt ihan tarkkaan muista, mutta useamman kerran vuodessa joka tapauksessa. 

SAA: Mitä tarkoittaa useampi kerta vuodessa? 

T: No sanotaan ehkä jos sitä nyt muistelen niin noin neljä, viis kertaa vuodessa. 

SAA: Oliko se koko tietokannan muutos neljä, viis kertaa vuodessa vai liittykö jonkin tietyn 

tietokannan kohteen tarkistukseen? 

T: Siinä oli sekä että. 

SAA: Oliko teillä tieto, että koko tietokannan postitusmäärien muutos kuinka usein se päivitty 

vuodessa? 

T: Noi sitä ei nyt tietysti meille, koska meillähän kuitenkin ny tiettyjä lehtiä ja tiettyjä alueita niin 

tietysti koko maata esimerkiksi ei tullu koskaan missään vaiheessa, kun sitä tarvetta tavallaan meillä 

ei ollutkaan, mutta että näiden asiakkaiden mukaiset, niin tota ne tuli mun mielestä joku neljä, viis 



kertaa vuodessa. 

SAA: Tarkoittaako se kuinka isoa asiakasmäärää silloin kerralla neljä, viis kertaa vuojessa päivitys? 

T: Siis postitoimipaikkoja siinä nyt oli kuitenkin, olihan siinä nyt varmasti satoja joka tapauksessa. 

SAA: No tuliko se määrättyyn postipaikkaan se päivitys? 

T: Kyllä, joo. 

SAA: Oliko semmoisia postitoimipaikkoja joihin ei tullut sitten päivitystä ollenkaan? 

T: No niitä oli muistaakseni aika vähän, tietysti jotkun ihan syrjäseudut missä nyt kappalemäärätkin 

oli hyvin mitättömiä niin niihin ei sit varmaan tullu, mutta 

SAA: Mutta jos nyt aatellaan sitten sitä koko tietokannan muutosta niin vielä kerran, että onko 

muistissa, tai onko tietoa, että kuinka usein se koko postitustietokanta muuttu? Onko siitä mitään 

tarkkaa tietoa? Tai mikä tieto teillä on? 

T: Niin no mulla on semmonen muistikuva, että se on se neljä, viis kertaa vuodessa se oli niin kun 

se. 

SAA: Koko tietokannan muutos? 

T: Niin. Siis siltä alueelta mihin meidän lehdet meni. 

SAA: Niin. Mihin alueelle muuten teidän lehdet meni kun minä en  

T: No ne meni lähinnä tähän lähialueelle eli Kanta-Hämeeseen, Etelä-Janakkalaan, Hämeenlinnaan, 

Lahteen, siinä oli nää meijän pääsääntöisesti muut lehdet paitsi nyt tietysti sitten Savenmaan 

lehdethän meni ympäri Suomee. 

SAA: Oliko Savenmaa sitten jotenkin erilainen teijän osalta? Olihan se tietysti laajempi sitte että… 

T: No se oli tietysti totta kai laajempi koska tota autoja oli kappalemääräisesti paljon siihen aikaan 

ja ne kiersi nyt nimenomaan näitä syrjäseutuja. 

SAA: Oliko teillä muita tuommoisia niin ku Savenmaa tällä sapluunalla? 

T: Ei niin ku sillä lailla, että postin kautta ollu jakelua, että muitakin vastaavia mainoslehtiä oli, 

mutta jakeluyhtiöt oli sitten eri tavalla tai jakelu hoidettu eri tavalla. Si siellä oli ehkä sellaisia 

kombinaatioita, että Suomen Suoramainonta jako suuremman osan ja sitten joku tietty hankala alue, 

missä heillä ei jakelua esimerkiks ollu niin se oli postin kautta. 

SAA: Nyt kun mennään sitten tähän yleiseen käytäntöön, niin miten tämä Savenmaan lehtien 

jakelualueen päivitykset, osaatteko te siihen ottaa kantaa? 

T: No siihen en nyt varsinaisesti, koska nyt ne tavallaan ne määrä- ja kimppulaput tuli Savenmaalta. 

Et siihen muistaakseni joitain tiettyjä postitoimipaikkoja päivitettiin ehkä suoraakin meille, mutta 

kyllä suurin osa tuli kuitenkin Savenmaan kautta. 

SAA: Oliko se Savenmaalla, kun te puhutte nyt siitä, että se oli teillä keskuspaikoilla, oliko 

Savenmaalla enemmän tätä haja-asutusseutua? 

T: Kyllä, kyllä. Nimenomaan. 

SAA: Oliko se pääasiassa teidän mielestä, tai 

T: Pääasiassa, kyllä. Käytännössä tämmöinen normaali painos jota me painettiin joku pyöreästi 

kakssataatuhatta kappaletta niin, muistaakseni keskimääräinen postihäkkimäärä oli kakskytviis, et 

se oli niinkun hyvin pienissä erissä. 

SAA: Ymmärsinkö niin, että siellä pelas sitten eri säännöt kuin muussa systeemissä? 

T: Siis millä lailla? 

SAA: Päivityksen suhteen, kuten kerrotte ja? 

T: Niin. Kyllä, Kyllä. Päivitys tuli sillä tavalla, että Savenmaan kautta. 

SAA: Ette niitä pystyneet päivittämään tai se ei ollu teijän aluetta se. 

T: Se ei ollut meidän aluetta 

SAA: Puhutaan Savenmaan lehestä nyt. Me äsken siirryimme Savenmaan lehtiin, varmaan 

ymmärsitte sen? 

T: Kyllä 

SAA: Elikä tota niin. Tässä nyt vielä tarkistan sitten tämän kysymyksen, niin, että päämies tämän 

ymmärtää, että tästä hänelle selviää tämä, että kuka laitto ne postiinjättöluettelot? 

T: Siis varsinaisen koko erän toimituslähetyslistan laitto kirjapaino, eli siellä on siis koko 

painomäärä ilmoitettuna tietysti, koska me vastattiin siitä, että se määrä painettiin mikä postin 



jakeluverkkoon meni ja tietysti se lähetysluettelohan oli tietysti laskutuksen perusteella. 

SAA: Postinjättöluettelo Savenmaalle tuli mistä? Onko teillä tietoa, tuliko se teiltä? 

T: Siis se tuli meiltä. Siis ihan se varsinainen lähetyslista millä koko painosmäärä vietiin postiin. 

SAA: Joo, okei. Sitten jos puhutaan termeistä, niin te sanoitte mikä se oli siis Savenmaalta mikä tuli 

teille. 

T: Siis nää postitusmäärät postitoimipaikoittain. 

SAA: Olemme nyt ymmärtäneet sen nyt sitten samalla lailla. 

T: Juu, kyllä. 

SAA: Oli vihreitä lappuja huonolla käsialalla, ettei mee sekasi. Noniin, elikkä mainoslehtien jako 

Savenmaalta tuli teille, yritän kerrata, Savenmaan omien tietojen mukaan tuli teille ne 

postitusmäärät ja te teitte sen mukaisesti painatuksen. 

T: Kyllä 

SAA: Ja Savenmaan postituksesta iso osa oli erilaista, kuin teijän muissa lehdissä, että se oli paljon 

tuolla syrjäseuduilla. 

T: Kyllä. 

SAA: Ja sen jälkeen teillä kävi postista myöskin joku ohjaaja ja te teitte postin ohjeitten mukaisesti 

oman osuutenne. 

T: Kyllä, eli haluttiin varmistaa tavallaan se, että kun näitä jakeluhäiriöitä ja ongelmia oli siellä 

matkan varrella, niin ei ole ainakaan kirjapaino se joka tekee väärin. Haluttiin, että kimppulaput on 

oikein, postihäkkilaput on oikein, ja se että me toimitetaan oikeeseen aikaan postin tavara, painetut 

tuotteet. 

SAA: Tuliko tästä vaiheesta paljon teille reklamaatioita sellaisia, että kimppulaput on väärin tai 

listat on vääriä. 

T: Mun mielestä ei tullut, koska meillä oli kuitenkin kaks ammattitaitosta postittajaa, jotka hoiti sen 

jälkeen kun Savenmaa toimitti meille kaikki painosmäärät ja postitoiminumerot, niin he teki 

kimppulaput valmiiksi ja tietyn väriset kimppulaput, joka tarkottaaa sit aina sitä jakelupäivien 

määrää ynnä muut ja myös sitten se, että nämä postihäkkien niin sanotut ohjauslaput oli oikein. 

SAA: Puhutaan sit nyt se on tullut tähän, se on painettu se niin miten se siitä lähtee eteenpäin? Mitä 

sitten tapahtuu? 

T: Siis käytännössä postin auto nouti meiltä. 

SAA: Miten se tehhään se, se on jossakin läjässä, niin miten se läjä tullee kimppulapun kanssa 

minkälainen läjä ja.. 

T: Meillä oli tavallaan painokoneen, koska meillähän nyt ei ollut vielä siihen aikaan hirveen 

modernisoitua, eli kun painokone paino lehden ja teki kimpun, viidenkymmenen, tai 

kahdenkymmenenviiden kimppuja niin siihen päälle tuli aina postituslappu ja nauhat ympäri 

molemmin puolin. 

SAA: Oliko se postituslappu kenen tekemä? 

T: Se oli meidän tekemä, mutta Savenmaalta tulleiden tietojen mukaan. Eli meidän postitus teki ne 

kimppulaput. 

SAA: Aika yksityiskohtainen kysymys, kun en tiedä sitä nyt, onko teille semmoinen terminologia 

tuttu ko jakelutoimipaikka, tai osoitetoimipaikka? 

T: No tavallaan kyllä. Pitäis ainakin olla. 

SAA: Muistatteko mitä se tarkoittaa teijän käsityksen mukaan? 

T: Eli jakelutoimipaikka ja… 

SAA: osoitetoimipaikka. Jos mää lyhyesti sanon vaan. Tää ei, ihan vaan haluan nähä, että kuinka 

paljon te siitä tiedätte niin, jakelutoimipaikka on se, että yhestä jakelutoimipaikasta lähtee myöskin 

sivukylälle. 

T: Joo. 

SAA: Ja osoitetoimipaikka on se kukin alapostinumerokin. 

T: Aivan. 

SAA: Elikkä jos sanotaan vaikka, että Juvahan meillä on esimerkkinä, niin se Juva on siinä se 

jakelutoimipaikka ja sivukylillä on eri osoitetoimipaikka. Ootteko ottaneet tähän problematiikkaan 



henkilökohtaisesti millään lailla kantaa? 

T: Siihen mun mielestä ei otettu 

SAA: Joo, Silloin minä en kysy sitä teiltä, se on kysytty jo. Mut sitte ku se lähti eteenpäin se 

jakelunippu teiltä, pantiin ohjeitten mukkaan lappu, mihin se sitten meni se kakskytäviis, 

viiskymmentä tai mikä 

T: Se meni käytännössä niihin jakelutoimipaikkojen mukaisiin postihäkkeihin. 

SAA: Onko se nimeltään rullakko? 

T: Juu. Nimenomaan. 

SAA: Paljonko siihen rullakkoon mahtuu kerralla tuommoisia lehtiä vai eikö se rippuu lehen koosta. 

T: Se riippuu lehden koosta, että nämähän on nyt pääsääntöisesti neli, tai kaheksansivuisia 

tabloideja, että kyllähän siihen mahtuu tuhansia kappaleita. 

SAA: Siis tuhansia? 

T: Kyllä. 

SAA: Ossaateko sanoa esimerkiksi, että montako tuhatta jos tuhansia. 

T: No enpä. 

SAA: Mahtuuko esimerkiksi neljätuhatta? 

T: Mahtuu. 

SAA: Ootteko varma? 

T: Olen. 

SAA: Saven lehtee? 

T: Kyllä. Mut yleensähän niinku totesin, niin niitä postihäkkejähän oli noin 25 kappaletta aina 

yhdessä yhden viikon painatuksessa, että nehän osa oli pieniä ja osa tietysti isompia, et riippuu 

tietysti siitä mihin toimipisteeseen meni. 

SAA: 25 häkkiä, jotka oli yhden viikon painatuksessa, onko teillä jotakin muistikuvaa mikä oli se 

kappalemäärä, painatuksen kappalemäärä. 

T: No keskimäärin varmaan 150 000- 200 000 viikkopainatus. 

SAA: Savelle? 

T: Kyllä. 

SAA: Teillä ei sen tarkempia lukuja oo? Se on ulkomuistista? 

T: Se on ulkomuistista joo. 

SAA: Eli nyt se oli pantu sinne niin sanottuun rullakkoon, eikö vaan? 

T: Joo. 

SAA: Niin mihin se sitten sieltä lähti? 

T: No sen jälkeen se meni tietysti meillä niin sanottuun varastoalueeseen, missä oli selkeesti postiin 

lähtevät tuotteet, eli sen joko nouti postin oma jakeluauto tai sitten meidän oma jakeluauto vei ne 

postin lajittelukeskukseen Helsinkiin. 

SAA: Lähtikö ne postin lajittelukeskuksen kautta? 

T: Joo 

SAA: Se rullakko. 

T: Kyllä: 

SAA: Mitä tietoja siinä rullakossa oli ja missä kohassa se tieto oli, oliko siinä se kimppulappu vai 

mikä siinä oli? 

T: Siellä oli rulla, tai siis sanotaan rullakonohjauslappu, se oli aina joka rullakossa, missä oli 

selkeesti siis alue ja jakopäivät ja sillä värillä vielä varmistettu, että mikä jakoaika on postin 

senhetkisten kriteerien mukaan. 

SAA: Tuliko niistä teile, niistä rullakkomerkinnöistä postilta tietoa, että se on väärin merkitty? 

T: Ei. Mun mielestä niistä ei tullut koskaan, että ainoastaan sitten tuli tietysti niitä, että rullakot on 

hävyksissä eikä löydy mistään. 

SAA: Semmosta ko tapahtu? 

T: Semmosta tapahtu hyvin usein. 

SAA: Oliko se teillä hävinny. 

T: Ei vaan postilla. Eli kun se meni jakelukeskukseen, niin se ei välttämättä löytänyt sinne oikeaan 



jakelukanavaan, mikä heiltä lähtee se oma 

SAA:  Mistä sen tietää, että se on mennyt postilla eikä teillä? 

T: No meillähän oli sen verran pienet tilat, että me tiedettiin tasan tarkkaan mitä meidän nurkissa on 

tavaraa. 

SAA: Tuliko kertaakaan sillä tavalla, että se olisi teillä jossain 

T: Ei 

SAA: Se meni sitten sinne postiin ja hoitiko posti loput? 

T: Hoiti 

SAA: Tuliko siitä loppuhommasta sanomista teille asti noin ylipäätään 

T: Sitä kautta tuli, että asiakas soitti meille ja kysyi missä lehdet, onko niitä painettu ja sitten sitä 

selvitettiin tietysti, mikä se rutiini on ollut meidän puolella, koska lehdet oli kadoksissa, ei löytäneet 

perille peräkylään. 

SAA: Tuliko postilta teille siitä jotakin reklamaatiota, että olitte tehneet jotakin väärin? 

T: No he yritti tietysti meitäkin siitä syyllistää, mutta ei mun mielestä kertaakaan todettu, että 

painossa olisi ollut jotain sellaista, mikä olisi johtanut rahallisiin korvauksiin. Kyllä se meillä oli 

sen verran hyvin hallinnassa varsinainen painotyö ja meillä oli hyvin tarkkaa se, että postit lähtivät 

oikeaan aikaan. Ja sitähän me teimme postin kanssa, tuotannon yhteistyötä, koska meillähän oli 

mahdollisuus, kun painoimme lehteä monena päivänä, toimittaa sitä jopa jo erissä, eli pienemmissä 

erissä, tai kaikki kerralla, tai kaks päivää aikaisemmin tai viikon aikaisemmin eli kaikenlaisia eri 

versioita kokeiltiin siinä koko tän asiakkuudenkin matkalla. Eli haettiin sitä oikeaa toimintatapaa, 

että se myös postin verkossa menee joustavasti ja oikein eteenpäin. Eli minun mielestäni oli selkeä 

tuotanto-ongelma postin päässä siinä mielessä, että kun lehti olis ollu seuraavan aamun jaossa, niin 

se olis ollut ihan eri tavalla käsiteltävä häkki kuin nämä jotka on 3-5 päivän jakelussa. 

SAA: Tiesittekö miten se ongelma olisi ratkaistu? 

T: Siis sillä lailla, että ne häkit, joissa jakelu oli heti seuraavana aamuna eli illalla painetaan ja 

aamulla jaetaan, niin nehän käsitellään postissa käsittääkseni ihan eri tavalla, kuin tämmöiset 

mainosjakelut. 

SAA: Onko se teidän käsitys vai ootteko te nähny sen vai onko se tieto. 

T: No varsinaisesti nähny en ole mutta kyl se aika pitkälle tietoo on. Näinhän siellä ainakin meille 

tehtiin. Ja juuri näiden värien mukaan ja rullaohjeiden mukaan, että ne oli oikein ja niitä käsitellään 

sitten sen mukaisesti. 

SAA: Otitteko te koskaan kantaa niihin painomääriin. Tuliko ne painomäärät Savelle teiltä koskaan. 

Tai sanoitte, että ne tuli postilta niin, tuliko ne aina postilta Savenmaalle. 

T: Siis painomäärät tuli postitoimipaikkojen mukaan meille Savenmaalta ja aina me sitten, kun me 

tehtiin kimppulaput, täsmäytettiin, laskettiin, että painosmäärä pitää 182000 esimerkkinä paikkansa 

ja me toimitettiin lähetysluettelo, jolla se toimitettiin kokonaisuutena postiin, joka oli myös postin 

laskutuksen perusteena. 

SAA: Niinkö äsken 

T: Meillä oli vastuu siitä, että se on oikein mitä sinne kirjoitetaan 

SAA: Joo ja me ollaan vissiin käyty se läpi 

T: Kyllä 

OPJ: Ja sitten Silvola 

IAA: Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mää aloittasin sillä, että mä milloin teidän yhteistyö 

Savenmaan kanssa alko 

T: Se oli varmaan 2000-luvun alkupuolella kuitenkin. 

IAA: Joo. Muistatteko tarkemmin? 

T: No sen muistan, että se oli kyllä tuota joulukuuta, kun me joulun välipäivillä painettiin heille niin 

sanottu koelehti ja aika pitkälle oli varmasti siitä kiinni, että pystyimme joustamaan aikataulussa ja 

toimittamaan asiakkaalle tuotteen. Sit saatiin sit varsinainen painos syntymään. Mut se oli nyt sitten 

vuotta en nyt ihan tarkkaan muista mutta 2000-luvun alku. 

IAA: Tiedättekö missä on aikaisemmin tehnyt painotyön 

T: Muistaakseni oli Kangasalan Lehtipainossa 



IAA: Kuinka kauan tuo yhteistyö sitten jatku teillä? 

T: No mun osalta jatku ihan tänne 2005 milloinm itse lähdin talosta pois, mutta ymmärtääkseni on 

sen jälkeenjkin jatkunut. 

IAA: Joo. Tuota, noista kimppulapuista sitten, mää ymmärsin, että te teitte ne Savenmaan antamien 

ohjeitten mukaan. 

T: Kyllä näin. 

IAA: Tuota kuinka tarkat ohjeet sieltä Savenmaalta tuli näitten kimppulappujen täyttämisessä? 

T: No meillä oli tavallaan selkeä rutiini siinä, että tuli selkeä yhteenveto missä oli siis 

postitoimipaikat ja kappalemäärät ja tota ja tavallaan se mallikimppulappu oli mukana siihen 

ensimmäisen postitoimipaikkaan, et sithän me näitä kopioitiin, koska me laitettiin joka lehtinipun 

päälle kimppulappu myöskin, että siinä näky ne postinumerot ja kaikki mitä siihen kuuluu. 

IAA: Joo 

T: Koska näitähän tuli tosiaan rullakkoja tuli se kakskytviis ja sitten vielä käytännössä niin 

osassahan oli vielä muutamia kimppuja tiettyyn postinumeroon vielä lisää, että 

IAA: Joo. Millä tavalla te tarkastitte ne tiedot siitä, mitä Savenmaalta tuli niitä kimppulappuja? 

T: Siis sillä lailla, että me nyt jouduttiin riippuen siitä lehden koosta, että oliko se 4- vai 8-sivuinen 

ja minkälaisiin käytännön nippuihin niitä laitettiin 25, 50, 100 nippuihin, niin sen mukaanhan me ne 

tarkistettiin ja laskettiin, että määrät menee oikein. Eli kun painotyö tehtiin, niin postittajat teki sen 

itse asiassa, kun painotyöt alko, ne teki kaikki kimppulaput valmiiksi ja määrät oli ja tietysti me 

laskettiin ne yhteismäärät ja tehtiin se postin lähetysluettelo mikä oli laskutuksen perusteena. 

IAA: Mitä te tarkotatte sillä postin lähetysluettelolla? 

T: Siis sitä missä ilmotetaan, että kuka asiakas ja minä päivänä on tavara toimitettu ja 

kappalemäärät millä posti laskuttaa asiakasta. 

IAA: Tunnetteko semmoista kun on käytetty ilmaisua postiinjättölista tai –luettelo, tunnetteko te 

sellaista käsitettä? 

T: Mun mielestä se oli lähetysluettelo mitä me tehtiin silloin. 

IAA: Joo. Tuota mää näytän kantajan kirjallinen todiste, onko tää nyt 24, mulla mennee sekasi nää 

numerot eli tää postiinjättöluettelo, tämä näin 

SAA: se on 2000 

IAA: Joo. Onko tommonen tutun näkönen teille. 

T: Kyllä, koska tässä on justiin näitä postinumeroita. 

IAA: Oletteko te tällaiset tiedot saaneet mistä? Tai kysytäänkö, että kuka tämän tiedon on teille 

toimittanut ja kuka sen on tuonut? 

T: Siis Savenmaa Ky:n kautta tuli kaikki tää tieto 

IAA: Joo. Muodostettiinko ne kimput sitteen tuon mukaisesti? 

T: Kyllä 

IAA: Joo. Oliko teillä itsellänne tietoo sitte siitä, että kuinka paljon talouksia tietyllä alueella on vai 

toimitteko te puhtaasti tuon Savenmaan antaman tiedon perusteella. 

T: Puhtaasti toimittiin tämän tiedon perusteella 

IAA: Oliko tuossa myöskin määrät, että kuinka paljon pitää olla kimppuja tietylle postinumerolle? 

T: Kimppujen määrää ei ollut. 

IAA: Joo. 

T: Mutta yleensähän meillä oli se vakiokimppu riippuen siitä painosivumääristä eli kahdenviiden 

käänteellähän meillä lehdet ajettiin 

IAA: Joo 

T: Et se oli se  

IAA: Millä tavalla tiedättekö tai muistatteko tai tiedättekö sitä niin sanotut syrjäkylät eli 

osoitetoimipaikat, jotka oli näitten jakelutoimipaikkojen alla, niin millä tavalla ne oli merkitty sitten 

tähän postiinjättöluetteloon? 

T: Sitä en nyt muista kyllä miten se oli siellä tehty 

IAA:  Joo. Miten te merkitsitte sitte nää osoitetoimipaikat, jotka olivat siis jakelutoimipaikkojen alla 

nämä kimppulappuihin, onks teillä muistikuvaa tästä? 



T: Siitäkään ei ole sen kummempaa muuta ku että et siinä oli vaan se postinumero ja tavallaan se 

toimipaikka mikä alue, että sen tarkempaa en kyllä nyt muista. 

IAA: Kysyn vielä, että kenen ohjeitten mukaan tuo sitten tapahtu? 

T: Sekin tuli Savenmaalta ne ohjeet. 

IAA: Joo 

T: Ja ne on tullu tietysti postista 

IAA: Miten sitten tuo kimppulappu ihan, pieni hetki mää etin täältä nyt ensimmäisen sattuu nyt 

käteen kirjallinen todiste numero yheksän kantajalta satunnaisesti otan yhden sattuu oleen tää 

Mouhijärvi, tämä näyte on varmaan kaikille tuttu 

T: Joo 

IAA: Tuttu näin. Keneltä tää lappu tuli? 

T: Tää tuli Savenmaalta. 

IAA: Joo 

T: Ja tää kopioitiin sitten 

IAA: Joo te kopioitte sen? 

T: Joo. Tavallaan joka kimpun päällä oli myös tää lappu, että se oli selkeempää tietysti 

IAA: Joo eli käytännössä nämä tiedot mitkä tässä kimppulapussa oli, niin tehtiin kaikki 

Savenmaalla? 

T: Kyllä 

IAA: Ja te vaan niin ku hoiditte käytännössä sen kopioinnin? 

T: Joo 

IAA: Ja te ette tehnyt näitä kimppulapun tietoja? 

T: Muistaakseni ei tehty. 

IAA: Joo. Mites noista talousmäärätiedoista niin te kerroitte, että niissä oli varsinkin syrjäseuduilla 

heittoa, niin tiedättekö te mistä se heitto johtu? 

T: No osasyynä oli tietysti se, että postihan koitti koko ajan tietysti järkeistää sitä jakelualuetta eli 

eri paikkakyliä muutettiin toiseen postinumeroon ja mikä se sitten kulkureittien kautta oli, että 

osahan oli tietysti tätä. 

IAA: Joo 

T: Ja osa oli tietysti sitten tätä niinku kasvukeskuksissa, että isommissa keskuksissa, että tottakai 

tuli uusia talouksia ja tietysti jonkun verran poistumia. 

IAA: Joo 

T: Ja sit tietysti kesäaikahan oli myöskin oma eli millon on nää kesäosotteet myöskin 

IAA: Joo 

T: Se vaikutti varmasti jonkun verran tilanteessa 

IAA: Joo. Sitten viimeisenä kysymyksenä tosta noin, että siellä oli jotakin niin ku jakeluongelmia, 

näin ymmärsin ja telian kyselyjä sitten tuli niin 

T: Kyllä 

IAA: Ja ymmärtääkseni myöskin Savenmaan taholta 

T: Sekä että joo, kyllä 

IAA: Milloin näitä tuli näitä kyselyjä, muistatteko siitä? 

T: No kyl se yleensä oli sillä tavalla, että et ku me oltiin painettu se koko viikon satsi ja it ko se 

seuraaval viikol oli käytännössä jakelussa ja saatto tulla niinkun saatto tulla jo siinä niinkun 

sit siinä jakelun yhteydessä jo eli tuli ilmi tavallaan tilanteita missä Savenmaan auto oli tietyllä 

paikkakunnalla ja sitten kun ei ihmisiä näkyny missään niin sit on todettu, että lehtee ei ookkaan 

jaettu. 

IAA: Joo 

T: Et tätä kautta varmaan niinku suurin osa tuli 

IAA: Muistatteko ajallisesti, että millonka niitä esiinty ensimmäisen kerran? Teillä oli yhteistyötä te 

sanoitte, että 2000-luvun alussa alko yhteistyö niin onko teillä muistikuvaa, että millon näit oli 

ensimmäisen kerran? 

T: No ei nyt ihan tarkkaa muistikuvaa, mut semmonen mulla oli, että niitä oli niinku tavallaan ei nyt 



joka kerta, mutta sanotaanko, että se oli jatkuva prosessi mikä käytiin läpi. 

IAA: Joo. Millä tavalla 

T: Tottakai myös selvitettiin sitä, että ei, että meissä ei oel se vika. Ja sen takia justiin oltiin 

yhteydessä taas omalta osalta postiin, että saatiin kaikki kimppulaput ja kaikki oikein, että et 

varmistettiin totta kai, ettei tieten tahtoen tehdä väärin. 

IAA: Joo, joo. Te kerroitte vielä tuossa yhteistyöstä postin kanssa, että siellä oli sillon käyny 

postissa väkeä, että kimppulaput täytetään oikein, niin mitä siellä sillon, kun sanotte, että tarkastitte, 

että kaikki toimii, niin mitä itse asiassa tarkastettiin? Mitä te kävitte läpi? 

T: Siis sillon käytiin elikkä eli postista tuli tuotannosta nyt en muista kuka oli, Kirsi Polvinen oli 

sillon myyntipuolelta mukana, eli he kiersi meillä tuotannossa ja meillä oli Savenmaa painatuksessa 

ja me katsottiin siis ne kimppulaput ja rullakot, että on merkinnät oikein ja tarkasti myös sen, että 

lähetysluettelot, jotka tuli sitten laskutuksen perusteeksi niin tehdään oikein. 

IAA: Joo. Tarkastitteko te mitenkään noita lukumääriä talouksista 

T: Niitä lukumääriä ei varsinaisesti käyty läpi siinä yhteydessä, ihan sitä tavallaan sitä 

tuotantoprosessia ja sitä, että me toimitamme ne oikeeseen aikaan postin verkostoon ja tän tyyppisiä 

asioita. 

IAA: Kävittekö te läpi sitten, että millä tavalla sitten se, että miten niin sanotut osoitetoimipaikat, eli 

noi syrjäkylät merkitään noihin kimppulappuihin? 

T: Kyllä ne samalla siinä käytiin, että et meillä molemmat postittajat näissä tilaisuuksissa mukana, 

jotka vuosia sitä on tehny ja yhteistilaisuuksia oli mun mielestä useampikin tämmönen, missä niitä 

käytiin läpi. 

IAA: Joo kiitoksia, mulla ei tässä vaiheessa oo muuta kysyttävää. Anteeks sen verran mää vielä 

kysyn oliko Savenmaa mukana näissä tarkastustilaisuuksissa missä te kävitte näitä kimppulappuja 

läpi? 

T: Ei ollu. Eli se oli meidän 

IAA: Eli se oli vaan niin ku Itellan väkkee, silloisen postin väkkee ja ja teijän väkkee 

T: Kyllä 

IAA: Joo kiitos mulla ei muuta 

OPJ: Tuo mää kysyisin, että tässä on tullut sellainen esille, että sivukyliä on jäänyt jakamatta ja yks 

syy on ollut se, että tai yhdeksi syyksi on ilmoitettu se, että teille näytettiin äsken yhtä 

kimppulappuja, että ne on nyt tämän näköisiä ja kun tässä on jakelutoimipaikan postinumero niinku 

siellä ei ookkaan niitä postitoimipaikkoja sivukylien postinumeroita niin sen takia olisi jäänyt 

jakamatta nää sivukylät. Ja tuota noin niin kun te saitte sitä ohjeistusta niin tuliko tämä ilmi 

tällainen seikka, että sillon kun on tällainen jakelutoimipaikkakohtainen jako, niin siinä 

jakelutoimipaikkakohtasessa kimppulapussa pitäis käydä ilmi myös ne alapostinumerot? 

T: Mun mielestä ei tullu. Et joissain kimppulapuissa oli siis sillä lailla, että oli toi jakelutoimipaikka 

ja seen perässä oli suluissa varsinainen osoitetoimipaikka. 

OPJ: Aivan 

T: Mutta mun mielestä näissä tarkastuksissa ei tullut tommosta esiin. 

OPJ: Selvä. Tuota niin jos Kukkonen jatkaa. 

SAA: Tuota niin tämä kuulostaa monimutkaiselta, mutta ettei jää väärä käsitys teillä eikä 

meilläkään. Oliko teillä ymmärrystä siitä, että mikä oli ennakkotietomenettely tai ennakkotietolista 

tai mikä oli postiinjättöluettelo, sannooko ne teille mitään? 

T: No mulle ei nyt varsinaisesti, että me pelattiin aina tän postin lähetysluettelon, eli mitä meiltä 

lähti. 

SAA: Sanotaanpa vielä näin, että tää on vaan ihan näin kyllä selviää tässä näin niin Savenmaalta 

mikä tuli teille niin oliko se postiinjättöluettelo vai oliko se ennakkotietolista? Tiiättekö te mitä eroa 

sillä on? Piti äsken sannoo, että jos mää vähä ohjaan ettei mee niin monimutkaiseksi, te äsken 

varmaan sopii, että mää vaan selvityksen vuoksi sanon tämän joutuu vähän eri lailla kysymään, että 

te näytitte äsken tota postiinjättöluetteloa, että se oli se mikä tuli Savenmaalta, mutta ku me ei tiietä, 

että se tuli Savenmaalta tuli tämä ennakkotietolista, joka kyllä on ihan saman näköinen. Jos mää 

näytän puheenjohtaja? 



OPJ: Joo, Se oli minulla täällä kädessäni, eikö tästä ole kysymys? 

SAA: Nimenomaan joo. Joo ja se sivu on tällaista, tätä sivua näytetään k24 

OPJ: Tulkaas kaikki tänne, antakaa vähän tilaa. 

SAA: Sitten mää näytän vielä tämän mikä on mitä äsken näytettiin teille. Ja sit katotaan K 25. 

T: Joo siis tämmönen on tullut meille. Ja tämän mukana tuli myös ne kimppulaput. 

SAA: Jos mennään toiselle sivulle puheenjohtaja minä näytän niin äsken te näytitte tätä luetteloa ja 

Savenmaa sanoo, että se on tämä luettelo. 

T: Se on muuten tämä luettelo joo 

OPJ: Te aikaisemmin puhuitte tuosta mikä on nyt kädessänne eikö niin? 

T: Siis semmonen mielikuva minulla nyt on, että postiinjättöluetteloa meillä ei oo ollukkaan. Eli siis 

tämä painatusluettelo on tullut sitten erikseen vastaava määrä aina. 

SAA: No niin, se tuli korjattua 

IAA: Äskeisestä ymmärsin jo, että kimppulaput tuli jo valmiina? 

T: Kyllä 

IAA: Ja te vaan painotte sitte niitä lisää siitä 

T: Kyllä 

OPJ: Silvolalla oli vielä 

IAA: Joo kiitos vielä yks tarkentava kysymys vielä että ootteks te tietosia siitä, että Savenmaan ja 

Itellan välissä tuo käytäntö muuttu tietyssä välissä, että siellä alun perin kimputettiin eri tavalla kun 

sitten myöhemmin? Onko tämmösestä mitään tietoa? 

T: Siis meidän aikana vai? 

IAA: Ilmeisesti siis joskus vuonna 2000 on muuttunut tää käytäntö. 

T: Ei. 

IAA: Kiitos. eI mulla muuta kysyttävää. 

OPJ: No sitten kysytään pyydättekö palkkiota oikeuteen saapumisesta. 

T: Kyllä 

OPJ: Kuinka paljon 

T: 300 euroa 

SAA: Kyllä me hyväksymme 

  


