
Todistaja Veli Kortesalmi 

 

SAA: ”Veli Kortesalmi, tiedättekö te mistä täällä on kysymys tässä asiassa?” 

T: ”Tiedän.” 

SAA: ”Mennään sillä tavalla asiaan, että miten te liitytte Savenmaalla tähän juttuun?” 

T: ”Liityn sillä tavalla tähän juttuun, että aikanaan oli Oulussa mukana selvittämässä tämmöisiä Savenmaan 

mainosjakelujen jakamiseen liittyviä häiriöitä. Siellä oli Postin edustajia paikalla siellä Oulun palaverissa Aila 

Postareff-Jurvelin ja sitten Pekka Korhonen. Molemmat minun käsittääkseni myynnistä vastaavia henkilöitä. 

Mukana oli myöskin Hannu Pihlajamaa.” 

SAA: ”Mitä siellä käsiteltiin? Miten se liittyy tähän Savenmaan ja Postin väliseen…?” 

T: ”No liittyy sillä tavalla tähän asiaan, että siellä käsiteltiin jakeluhäiriöitä, joita oli tapahtunut ennen sitä 

palaveria. Palaveria edeltävänä aikana keväällä oli ollut pienempiä jakeluhäiriöitä, ja keväällä myöskin 

sellainen isompi häiriö. Se jäi mieleen sen takia, että se oli Nivalassa. Se oli noin 75 000 mainoksen erä 

häipynyt johonkin, ja sitä muun muassa selvitettiin, että saataisiinko me korvauksia. Korvauksia oli Posti jo 

jonkin verran ilmoittanut maksaneensa Lehtiyhtymälle, mutta me emme oltu tyytyväisiä siihen, koska 

meidän kuuluu saada ne korvaukset.” 

SAA: ”Muistatteko te, milloin tällainen palaveri oli?” 

T: ”Se palaveri oli 2005 syksyllä.” 

SAA: ”Tiedättekö te, mitä jakelueriä ne koskivat? Tulivatko ne siinä selville teille?” 

T: ”Ne oli mainosjakeluja, ja muistelen, että ne olivat 2005 vuoden eriä.” 

SAA: ”Saattoiko olla vuoden 2004?” 

T: ”Tässä neuvottelussa käsiteltiin näitä häiriöitä, ja neuvottelu päättyi siihen, että Pekka Korhonen Postin 

puolelta ilmoitti hyvin lakonisesti ’laittakaa lasku’. Ja tämän perusteella sitten sitä asiaa alettiin tarkastella, 

ja Savenmaalla ryhdyttiin valmistelemaan sitä laskua. Ja sitten sen laskun valmistelun yhteydessä kävi 

selville, että nämä jakeluhäiriöt ovat mitä ilmeisimmin paljon luultuja laajempia, joten ei ollut minulla silloin 

mitään tietoa 2004 vuoden jakeluhäiriöistä, siinä palaverissa voinut olla.” 

SAA: ”Mitä tämä ’laittakaa lasku’ tarkoittaa? Mitä tämä teidän käsityksen mukaan tarkoittaa?” 

T: ”Minä käsitin sen sillä tavalla, että kun kumpikaan Postin edustaja ei halunnut ryhtyä millään tavalla 

selvittämään näitä asioita, aikaisemmin oli mm. tämä 75 000 kappaleen erästä todettu, että ehkä 20 000 on 

häipynyt, mutta ei ehkä niinkään paljon, eli ei pystytä selvittämään enempää. Ja todennäköisesti vain, että 

päästiin asiassa jotenkin eteenpäin, sieltä tuli ilmoitus, ’laittakaa lasku’. 

SAA: ”Tuliko teille tieto, mikä siinä jakeluerässä oli, että 75 000 mainosta oli häipynyt tai hukattu, mitä siinä 

on tapahtunut?” 

T: ”Minä henkilökohtaisesti en saanut sieltä minkäänlaista ilmoitusta.” 

SAA: ”Oliko se siinä neuvottelussa käsiteltävänä tuo 75 000 ero tai kappaleen erä, käsiteltiinkö sitä siinä?” 

T: ”Siellä oli nämä asiat esillä.” 

SAA: ”Oliko niin, että niistä ei sitten keskusteltu sen tarkemmin?” 



T: ”Nimenomaan se, että siitä ei vastapuolen puolelta tullut sellaista halukkuutta ryhtyä selvittämään. Se 

asenne oli jollain tavalla vähän ylimielinen ja vähättelevä.” 

SAA: ”Onko teille sitten tullut selville, mikä se 75 000 kappaleen erä, onko teille tullut selville, mikä se sitten 

on?” 

 T: ”Ei ole selvinnyt.” 

SAA: ”Ette siitä tiedä tällä hetkellä mikä se on?” 

T: ”Ei ole selvinnyt.” 

SAA: ”Eli mitä se laskun laittaminen teidän mielestä tarkoitti? Oliko se niin kuin tarkoitettu, että pitää laittaa 

lasku, vai mitä se tarkoitti?” 

T: ”Suomen kieltä ei voi muuten ymmärtää, kuin että laittaa lasku, että siinä asiassa voidaan edetä.” 

SAA: ”Missä ominaisuudessa te toimitte siinä?” 

T: ”Minä olin siellä mukana, kun minä olen tehnyt vuodesta -93 lähtien Savenmaalle pitempiä ja lyhempiä 

jaksoja näitä taloushallintoon liittyviä töitä.” 

SAA: ”Olitteko te Savenmaan edustajana siellä?” 

T: ”Olin Hannu Pihlajamaan mukana siellä. Hannu Pihlajamaa edusti yhtiötä, ja minä olin tavallaan hänen 

toimeksiannosta siellä mukana.” 

SAA: ”Onko teillä tähän neuvotteluun jotain muuta valaisevaa kerrottavaa, vai tuliko siellä vielä joitain 

muita asioita tähän jakeluun tai näihin kappalemääriin tai yhteistyöhön liittyviä asioita esille?” 

T: ”Siinä oli yksi asia joka tulee mieleen. Savenmaa Ky pyrki saamaan sopimuksen aikaan näistä 

mainoslehtisten jakeluista, koska oli sellainen sopimuskatkos tulossa 2005-2006 vuoden vaihteessa.” 

SAA: ”Pyrkikö Savenmaa saamaan sopimusta aikaan tässä 75 000 kappaleen mainoseron sopimisesta?” 

T: ”Niistä keskusteltiin, ja se päättyi siihen toteamukseen, että ’laittakaa lasku’.” 

IAA: ”Minulle jäi vähän auki, että missä asemassa te olitte noissa neuvotteluissa?” 

T: ”Minä olin siellä Savenmaan maksamana, tavallaan tein, niin kuin totesin, -93 vuodesta lähtien olin 

tehnyt pitempiä ja lyhyempiä jaksoja Savenmaalle, niin olin siellä silloin myöskin näissä tehtävissä.” 

IAA: ”Mikä te olette koulutukseltanne?” 

T: ”Olen hallintotieteiden kandidaatti, hallintotieteiden maisteri Tampereen Yliopistosta.” 

IAA: ”Joo, kysyin tätä tähän ’missä ominaisuudessa olette olleet’, liittyen. Sitten, missä nämä neuvottelut 

pidettiin?” 

T: ”Ne pidettiin Oulussa siinä takal… (ed. epäselvä) Postin jakelukeskuksessa.” 

Tuomari: ”Anteeksi, mikä se oli se paikka?” 

T: ”Oulussa, takal… (ed. epäselvä), siellä Postin jakelukeskuksessa.” 

Tuomari: ”Aha.” 

IAA: ”Kenen aloitteesta kokous järjestettiin?” 



T: ”Se, että kenen aloitteesta se ensisijaisesti lähti, sitä en pysty tarkasti sanomaan, mutta muistelen, että 

me halusimme nimenomaan sitä neuvottelua kun asiat olivat epäselvät.” 

IAA: ”Millainen henki siellä kokouksessa oli?” 

T: ”Minä totesin tuossa äskeisessä lausunnossani yhdessä kohtaa, että asenne oli jollakin tavalla 

vähättelevä, ylimielinen.” 

IAA: ”Millainen sitten Savenmaan puolelta?” 

T: ”Savenmaan puolella oli varmasti myös asenne sillä tavalla, se oli vaivautunut, erittäin kiusallinen tilanne, 

kun näitä häiriöitä oli, eikä niihin alettu saada vastauksia.” 

IAA: ”Kuumeniko siellä tunteet?” 

T: ”Ei suorastaan, ei ole tapana.” 

IAA: ”Joo, käsiteltiinkö siellä lainkaan vuoden 2004 jakeluita?” 

T: ”Kerroin jo äsken, että siinä palaverissa ei suoranaisesti käsitelty, mutta sitten ne alkoivat vasta, kun 

alettiin tätä laskua laatia, sitten alkoi tulla esille näitä 2004 vuoden asioita.” 


