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HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDELLE 

 

 

 

HAASTEHAKEMUS 

 

 

 

ASIA  Vahingonkorvausvaatimus sopimusrikkomuksesta 

   (siviiliasian numero 1990) 

 

KANTAJA Savenmaa Ky (0433858-6)  

   Teollisuustie 3 

   85500 NIVALA     

    

Asiamies ja prosessiosoite 

 

1. AA, VT Heikki Kukkonen 

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy 

Kirkkokatu 19, V krs 

90100 OULU 

Puhelin   (08) 8825 800 

Telefax.  (08) 8825 850 

Sähköposti heikki.kukkonen@procope.fi 

 

   2. VT Sanna Ranta 

   prosessiosoite kuin edellä. 

 

   3. Aineistoasiantuntija Heikki Häyrynen 

   prosessiosoite kuin edellä. 

    

 

VASTAAJA 

Itella Oyj (1531864-4), Suomen Posti Oy 1.6.2007 saakka 

 

 

ASIAVALTUUS 

 

   Kanteessa kantajana on Savenmaa Ky kanteen ajanjaksolla 1997- 

28.12.2005 saakka. Tämän jälkeen kannevaltuus on siirtynyt 

Savenmaa Ky:lle Lehtipaino Keski- Uusimaan valtuutuksella.  
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TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTA 

 

Helsingin käräjäoikeus on vastaajan kotipaikan ja Itella Oyj yleisten 

sopimusehtojen mukaisesti toimivaltainen käsittelemään asian.  

 

VAATIMUKSET 

 

Savenmaa Ky vaatii, että Helsingin käräjäoikeus velvoittaa Itella Oyj 

suorittamaan Savenmaa Ky:lle  

 

I ensisijaisesti vahingonkorvauksena;  

 

1. Suomen Postille jakeluun vuosina 1997–2005 toimitetuista 

ylimääräisistä mainoksista, joista posti ei ole ilmoittanut 

Savenmaa Ky:lle, aiheutuneet kulut yhteensä 56.689,68 euroa 

korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden 

kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

 

2. Postin jakelukäytännön ja kimppulappumerkintävaatimusten 

poikkeavuudesta johtuvat lähtötoimipaikoista 

jakelutoimipaikkoihin jakamatta jääneet mainokset, joista ei ole 

ilmoitettu Savenmaa Ky:lle vuosilta 2000 – 2005, yhteensä 

470.842,37 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen 

kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

 

3. Palvelutason toteutumattomuudesta vuosilta 1997 – 2005 

johtuneet mainosten turhat painatus- ja jakelukustannukset 

yhteensä 51.947,47 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine 

korkoineen kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

 

4. Postin ilmoittamatta jättämistä lähtötoimipaikkojen ja 

jakelutoimipaikkojen muutoksista johtuen jakamatta jääneiden 

mainosten ylimääräiset painatus- ja jakelukulut vuosilta 1997 – 

2005 ovat yhteensä 545.715,37 euroa korkolain 4 § 1 momentin 

mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua haasteen 

tiedoksiannosta lukien. 

 

5. Postin jakelukäytännön ja kimppulappumerkintävaatimusten 

poikkeavuudesta johtuvat lähtötoimipaikoista 

jakelutoimipaikkoihin jakamatta jääneiden mainosten, joista ei 

ilmoitettu Savenmaa Ky:lle vuosilta 2006- 2007, kustannukset 

yhteensä 175.907,07 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine 

korkoineen kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

 

6. Postin 2.4.2007 toimittaman virheellisen kimppurekisterin vuoksi 

viikoilla 20- 25 väärin ohjautuneet mainosten, jakamatta 

jääneiden tai myöhästyneiden mainosten painatus- ja jakelukulut 

ovat yhteensä 12.438,51 euroa korkolain 4 § 1 momentin 
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mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua haasteen 

tiedoksiannosta lukien. 

 

Vahingonkorvauksena 

 

(1-6 yhteensä 1.313.540,47 €) 

 

II      Toissijaisesti, mikäli vahingonkorvauksen edellytykset eivät 

täyty, perusteettomana etuna enintään 1.313.540,47 € ja vähintään 

527.532,05 € (kohdat 1-2). Enimmäissummaan sisältyy perusteettomaan 

etuun liittyvät kokonaiskustannukset ja vähimmäissummaan vastaajan 

perusteettomasti saatu rahamäärä.  

 

 Joka tapauksessa., mikäli perusteettoman edun maksimivaatimus ei toteudu, 

niin tämän toissijaisen vaatimuksen osalta on korvattava 1.313.540,47 €, 

jolloin perusteettoman edun minimi ja maksimisumman välinen erotus eli 

786.008,42 € (kohdat 3-6) korvataan vahingonkorvauksena.  Tällöin 

perusteettomana etuna korvataan 527.532,05 € ja vahingonkorvauksena 

786.008,42 €.     

 

III     Velvoittaa vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäynti- ja 

asianosaiskulut korkolain 4 §:n mukaisine korkoineen siitä 

lukien, kun kuukausi on kulunut korvauksen 

tuomitsemispäivästä. 

 

TAUSTATIEDOT 

 

 

Lyhyt kuvaus ongelmasta 

 

Vastaaja Itella Oyj (1531864-4), Suomen Posti Oy 1.6.2007 saakka on 

laskuttanut kantaja Savenmaa Ky:tä sellaisista töistä ja 

toimenpiteistä, joita se ei ole suorittanut ja jotka se on tietoisesti 

laiminlyönyt. Vastaaja on aiheuttanut Savenmaa Ky:lle vahinkoa ja on 

saavuttanut huomattavaa taloudellista etua Savenmaa Ky:n 

kustannuksella. 

 

Savenmaa Ky 

 

Savenmaa Ky on vähittäiskauppa, jonka liikevaihdosta noin 1/3 osa 

perustuu nykyisin  Nivalassa sijaitsevaan kiinteään kauppapaikkaan ja 

noin 2/3 eri puolilla Suomea kiertäviin myymäläautoihin. Mainosten 

jakamisella ja tiedottamisella on tälle toiminnalle huomattava 

merkitys. 

 

Yrityksellä on myynnissä tuhansia erilaisia tuotteita käsittäen mm. 

monipuolisia vapaa-ajan koneita, laitteita ja tarvikkeita,  

kotitalouksien koneita laitteita ja tarvikkeita, puutarha- ja  
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maataloustuotantolaitteita ja -tarvikkeita, yritystoiminnan koneita, 

laitteita, työkaluja, tarvikelaitteita ja kalusteita, sekä  

liikennevälineitä kuten polkupyöriä, potkureita ja moottoriajoneuvoja. 

 

Yhtiön hallussa on noin 1,7 ha liiketontti ja kyseisellä tontilla 

rakennusalaltaan noin 3500 m2 suuruinen liiketoimintarakennus 

Nivalan kaupungin keskustassa. 

 

Kiinteän toimipisteen lisäksi yhtiön liiketoimintaa harjoitetaan 

nettimyyntinä ja myyntiä 9 myymäläautosta.  

 

Haasteessa mainittuna ajanjaksona autoja on ollut liikkeellä 9-18 

kappaletta.  Myymäläautotoiminta alkoi vuonna 1992. Autot kiertävät  

ympäri Suomea eri paikkakunnilla määrätyin 2 – 5 viikon välein. 

 

Yhtiön vuotuinen liikevaihto on viime vuosina ollut 5,2 – 5,5  

miljoonaa euroa vuodessa. Yhtiön myyntivaraston arvo vaihtelee 1,1 – 

1,2 miljoonan euron välillä.  

 

Yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin noin 30 työntekijää. 

 

Liikevaihdosta noin 2/3 eli noin 3,5 miljoonaa euroa syntyy eri puolilla 

Suomea kiertävien myymäläautojen torimyynnistä ja myymäläautoissa 

tapahtuvan asiakaskäyntien yhteydessä tehdyistä tilausmyynneistä. 

1/3 myynneistä tapahtuu Nivalassa olevasta kiinteästä liiketilasta.  

 

Lisäksi toriautojen tuottama palvelu ja julkisuus vaikuttavat 

positiivisesti myös kiinteän myymälän- sekä puhelin- että 

nettimyyntiin. 

 

Myymäläautojen myynti perustuu myymäläautojen reitille 

määräpäiväjakeluna jaettaviin liikkeen 8-sivuisiin mainoslehtiin. 

Mainoslehdistä ilmenee tarjoustuotteiden ohella myymäläautojen reitit, 

kullekin paikkakunnalle myymäläauton saapumisajat sekä 

tilausmyyntipalvelut nettikauppapaikkaosoitteineen. 

 

Näin yhtiön liiketoiminnan, myynnin ja asiakaspalvelun tärkein 

perusta on mainoslehtien oikein ajoitettu ja toimiva määräpäiväjakelu. 

Jos jakelu ei toimi sovitulla tavalla, ei paikkakunnan väestöllä eli 

asiakkailla voi olla tietoa liikkeen paikkakunnalle tuoman 

myymäläauton palveluista ja käytännössä myyntiä eli liikevaihtoa ei 

tapahdu eikä tulosta synny. Sen sijaan se aiheuttaa sekä välillistä että 

välitöntä vahinkoa ja tappiota. 

 

Mainoslehdet ja entinen Suomen Posti Oyj 

 

Suomen Posti Oyj:llä (nykyisellä Itella Oyj:llä) on määräävä markkina- 

asema osoitteettomassa suorajakelussa. Harvaanasutuilla alueilla 
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varsinkin Pohjois- ja Itäsuomessa Postilla on monopoliasema. Posti 

myös myy palveluja muille yrityksille, jotka toimivat osoitteettoman 

suorajakelun markkinoilla. 

 

Savenmaa Ky:llä ja Suomen Posti Oyj:n välillä on ollut noin kymmenen 

vuotta yhteistyötä. Myymäläautojen, sekä posti- ja nettimyynnin 

myyntityön ja yhtiön liikevaihdon tärkeimmän perustan eli 

mainoslehtien jakamisen määräpäiväjakeluna on suorittanut 99 % 

Suomen Posti Oyj. Elokuussa 2007 Savenmaa Ky on vaihtanut 

mainosten jakelijaksi Suomen Suoramainonta Oy:n. 

 

Posti on toimittanut Savenmaa Ky:lle tietoja toimipaikoista ja ohjeista 

sekä siitä miten lähetettävät mainokset tulee toimittaa jakeluun. 

Jakelutiedot on annettu ensin paperilla ja sitten vuodesta 2000 

levykkeellä, jotka Posti sopimusehtojensa mukaan päivittää 

talouslukumäärätietojen osalta puolivuosittain.(K9, K12, K15). 

Savenmaa Ky:llä ei ole päivittämisestä ollut erillistä sopimusta. Tästä 

huolimatta Posti on toimittanut päivityksiä Savenmaalle. Posti on 

toimittanut talouslukumäärä- ja kimputusohjetiedostojen päivityksiä 

Savenmaa Ky:lle sekä suoraan että Suomen Lehtiyhtymä Oy.n kautta.  

  

Yhtiö on maksanut vuosittain postille jakelusta, nykyisin välillisesti 

Riihimäen Kirjapainon kautta jakelukuluina noin 660 000 – 670 000 € 

sekä arvonlisäveron osuus vuodessa, eli vuoden 1997 lähtien postille on 

maksettu vuoden 2005 loppuun mennessä noin 6 miljoonaa € sekä 

arvonlisäveron osuus. Riihimäen Kirjapaino on tältä osin siirtänyt 

oikeuden vaatia korvausta Suomen Posti Oyj:ltä. (K1) 

 

Postin jakelulasku perustuu kulloinkin jakeluun toimitettujen lehtien 

kappalemäärään ja vuoteen 2004 saakka Savenmaa Ky:n kanssa, 

myöhemmin Suomen lehtiyhtymä Oy:n kanssa sovittuun 

kappalehintaan. 

 

Suomen Posti Oyj:n 21.3.2006 kirjeen (K42) mukaan ryhmäjakelun 

lukumäärätiedot perustuvat Postin keräämiin ja ylläpitämiin 

jakelupistetietoihin kotitalouksista ja yrityksistä. Kaksi kertaa 

vuodessa tapahtuvassa päivityksessä ryhmäjakelun lukumäärätiedot 

muutetaan vastaamaan sen hetkistä tilannetta. Päivityksessä 

huomioidaan Suomen Posti Oyj:n kirjeen mukaan päivitysten välisenä 

aikana tapahtuneet muutokset kotitalouksien ja yritysten määrissä 

sekä uudisrakentamisen aiheuttamat muutokset.   

 

Myymäläautojen kaupan perusteena olevat mainoslehdet 

sivuvalmistus-, painatus- ja jakelukustannuksineen maksavat yhtiölle 

vuositasolla n. 1.030.000 €, joka tekee edellä mainitulta ajalta yli 9 

miljoonaa euroa lisättynä arvonlisäveron osuudella, eli ne ovat noin 

18 % yhtiön vuosiliikevaihdosta. 
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Kimppulappukäytäntö 

 

Kimppulapulla ohjataan postinjakajan työtä ilmoittamalla mihin, 

milloin ja kuinka monta kappaletta mainoslehtiä alueelle jaetaan. 

Kimppulappu on ainoa asiakirja, joka seuraa lähetystä jakajille asti. 

Jakeluun lähtevien mainosten määrä lasketaan kimppulappuihin 

merkittyjen kappalemäärien perusteella.  

 

 

 

Määräpäiväjakelu 

 

Mainoslehdet toimitetaan Postin jaettavaksi määräpäiväjakeluna. 

Määräpäiväjakelu jaetaan vähintään 95 % varmuudella kyseessä 

olevana määräpäivänä, loput viimeistään kahden seuraavan 

työpäivänaikana. Lähetykset jätetään postiin kolme työpäivää ennen 

aiottua jakelupäivää. Aiemmin toimitus tuli tehdä vähintään viikkoa 

ennen. 

 

Lähetyslista 

 

Asiakas ilmoittaa toimitettavan lähetyserän tiedot Itellalle 

lähetyslistalla. Asiakas vastaa siitä, että lähetyslistan merkinnät ovat 

oikeat. Lähetyslistasta ilmenee asiakasnumerot, maksajatiedot, 

palvelutasot sekä muut lähetysten laskuttamiseen tarvittavat tiedot. 

Lähetyslista toimitetaan joko sähköisenä tai paperiversiona.  

 

Savenmaalta listoja on vaadittu kahta viikkoa ennen jaon 

määräpäivää. Postilta ei ole ilmoitettu missään vaiheessa, ettei listoja 

tarvitse toimittaa tällä aikataululla.  

 

Savenmaan käsityksen mukaan Postilla on ollut näin ollen kaksi 

viikkoa aikaa tarkistaa lähetystiedot ja informoida listojen 

puutteellisuudesta Savenmaata tai Lehtiyhtymää. Posti ei ole 

kuitenkaan koskaan tällaista ilmoitusta tehnyt. 

 

Suoramainonnan toimitusperiaatteet Postin ohjeistuksen mukaan 

 

Lähetykset jätetään Itellan ohjeiden mukaisesti lajiteltuina nousevan 

postinumerojärjestykseen ja kimputettuina postinumero, 

jakelutoimipaikka, postinumeroalue tai lajittelukeskuskimppuihin. 

Jokaisen lehtierän päälle tuleva kimppulappu osoittaa, mihin 

jakelutoimipisteeseen kimputettu mainoslehtierä toimitetaan. 

Kimppulappu sisältää myös tiedon siitä, montako lehteä on jaettava 

jakelutoimipaikan alla oleviin osoitetoimipaikkoihin ja milloin jakelu 

on suoritettava. 
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Arkipäivinä Postin myymälään tai myyntipisteeseen siellä ilmoitettuun 

aikaan mennessä tai Itellan lajittelukeskukseen sopimuksessa 

ilmoitettuun viimeiseen jättöaikaan mennessä tai Itellan 

noutopalvelukuljetukselle sovittuun noutoaikaan mennessä jätetyt 

lähetykset jaetaan määräpäiväjakeluna vähintään 95 % varmuudella 

ko. määräpäivänä, loput viimeistään kahden seuraavan työpäivän 

aikana. Lähetykset jätetään postiin kolme työpäivää ennen aiottua 

jakelupäivää. Aikaisemmin lähetys tuli toimittaa vähintään viikkoa 

ennen jakelupäivää. Postilla on näin ollen ollut viikko aikaa tarkistaa 

lähetystiedot ja informoida listojen puutteellisuudesta Savenmaata tai 

Lehtiyhtymää. Tällaisia ilmoituksia Posti ei ole tehnyt. 

 

Posti on sisäisesti muuttanut jakelualueiden jakelureittejä. Tästä ei ole 

informoitu Savenmaata tai lehtiyhtymää ajoissa. Lehdet on toimitettu 

jakeluun Postin vaatimusten mukaisesti, mutta muuttuneet 

jakelureitit ovat johtaneet siihen, ettei mainoksia ole kuitenkaan jaettu 

ajallaan.  

 

Enimmäiskorvaukset viivästystilanteissa kattaa postimaksut 

Ryhmäjakelun lähetyserästä. Viivästymisessä korvaamisen 

edellytyksenä on riittävän näytön esittäminen lähetysten postitus ja 

jakeluajoista. 

 

TAPAHTUMATIEDOT 

 

Savenmaa Ky on vuoteen 2004 saakka ja vuodesta 2004 Suomen 

Lehtiyhtymä Oy ovat antaneet toimeksiannon Suomen Posti Oyj:lle ja 

nykyisin Itella Oyj:lle ns. määräpäivämainosjakelujen hoitamisesta eri 

puolilla Suomea. Savenmaa Ky on ollut suorassa sopimussuhteessa 

Postin kanssa vuoteen 2005 saakka. Savenmaa Ky purki 

sopimussuhteen saatuaan kustannustehokkaamman sopimuksen 

Suomen Lehtiyhtymä Oy:n kautta. Savenmaa Ky:n mainoslehtien 

osalta jakomäärät ovat perustuneet Suomen Posti Oyj:n ilmoittamiin 

talouksien ja pientalojen vastaanottajien määristä kimppulappuihin 

laskettuihin ja merkittyihin määriin.  

 

Jälkeenpäin Savenmaa Ky:ssä on todettu, että monilla jakoalueilla 

Suomen Posti Oyj:n ilmoittamat jakelumäärät ovat olleet selvästi 

suuremmat kuin todellisuudessa on jaettu. Saatujen tietojen mukaan 

ylimääräiset mainokset on heitetty roskiin, mutta Suomen Posti Oyj on 

jättänyt ilmoittamatta määräerot 2 viikkoa ennen jakelua saamistaan 

ohjaus- ja jakelumäärätiedoista huolimatta ja on laskuttanut 

jakopalkkiot Savenmaalta ja myöhemmin Suomen lehtiyhtymä Oy:ltä 

omien ilmoittamiensa lukumäärien perusteella. Koska Posti ei ole 

ilmoittanut Savenmaa Ky:lle useita viikkoja ennen jakeluajankohtaa 

saamistaan jakelujen ohjaus- tai talousmäärätiedoissa mahdollisesti 

olleista virheistä, on Savenmaa Ky:llä ollut perusteltu syy olettaa, että 

sekä ohjaus- että jakelumäärätiedot ovat oikein ja jakelu tapahtuu 



 

 
 8 

määräpäivinä ajallaan eikä ylimääräisiä lehtiä olla jakoon 

lähettämässä. 

 

Posti on laskuttanut myös sellaiset mainokset jotka on hukattu, 

hävitetty tai jätetty jakamatta. Savenmaa Ky:n tietojen mukaan 

Postille jää niin kutsuttuja ylimääräisiä jakamattomia mainoksia 

lähinnä sen johdosta, että se jättää jakamatta sivukylien talouksia, 

joille Savenmaa Ky:n torimyyntiautojen palvelu on merkityksellisintä 

ja joilla alueilla postilla on jakelupalvelussa monopoliasema.  

 

Postilla on lukuisia jakelukäytäntöjä, joista Postin henkilökunta antaa 

eri sisältöisiä ohjeistuksia ja joita sovelletaan eri tavoin eri lähtö- ja 

jakelutoimipaikoissa. Posti on ilmoittanut, että koska ei ole muuta 

sovittu, tulee jakamatta jääneet kappaleet hävittää. Posti ei ole 

ilmoittanut, että lehdet heitetään roskiin. Posti on rikkonut Suomen 

Posti Oyj:n yleisiä sopimusehtoja, joiden mukaan sen tulee ilmoittaa 

jakamatta jääneestä materiaalista asiakkaalle. Mainittu toimintatapa 

on toistunut viikoittain, mutta Posti ei ole korjannut tietämäänsä 

väärää tilannetta tai toimintatapaa. 

 

Posti, ryhmäjakeluna toimitettavan määräpäiväjakelusopimuksen 

liitteessä olevien ehtojen mukaan, on sitoutunut jakamaan mainokset 

sata prosenttisesti, eli määräpäivänä 95 % ja kahtena seuraavana 

työpäivänä 5 %. Posti hävittää tavarat ilman lupaa ja saa palkkion 

jakamisesta myös hävitettyjen mainosten osalta, vaikka se on aina 

saanut tiedot kunkin jakeluun toimitettavan jakeluerän 

reittiohjauksesta ja kappalemääristä kaksi – kolme viikkoa ennen 

määräpäivänä tapahtuvan jakelun toimittamista.  

  

Posti ei ole korjannut omia virheitään tai antanut palautetta 

asiakkaansa Savenmaa Ky:n mahdollisesti tekemistä virheistä tai 

puutteista. Postin olisi pitänyt tiedottaa Suomen Posti Oyj:n 

sopimusehtojen mukaisesti postin jakelussa tapahtuneista puutteista 

tai jakelulähetyksen ohjaustiedoissa mahdollisesti olleista virheistä 

lähettäjälle.  

 

Suomen Posti Oyj ei ole aina ajallaan ilmoittanut Savenmaa Ky:lle 

mahdollisesti päivittämiään talousmäärä- ja 

osoitetoimipaikkamuutostietoja. Kirjeessä 21.3.2006 (K42) mainitaan, 

että postilla on yleisohjeena, että lähetyserästä, jossa on esimerkiksi 

vaillinainen tai väärä postinumero, informoidaan asiakasta 

puutteellisuuksista ja asiakas tekee päätöksen lähetyserän 

käsittelystä. Suomen Posti Oyj ei ole yleisohjeen mukaisesti 

informoinut Savenmaa Ky:tä millään tavalla esimerkiksi 

puutteellisista merkinnöistä. Savenmaa Ky on ollut hyvässä uskossa 

asian suhteen ja olettanut perustellusti että Savenmaa Ky:n maksamat 

mainokset jaetaan sovitun mukaisesti. 
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Suomen Posti Oyj:n huolimattomuudesta on aiheutunut Savenmaa 

Ky:lle vahinkoa ja kuluja. Suomen Posti Oyj on myöntänyt, että heillä 

ei ole järjestelmien lukutiedot jakelumäärien osalta ajan tasalla (K43). 

 

Vaatimuskohta 1 

 

Suomen Posti Oyj on toimittanut Savenmaa Ky:lle postiinjättöluettelot 

(K13 ja K14), joissa Suomen Posti Oyj on antanut jakelumäärätiedot 

alueiden talouksista Savenmaa Ky:lle. Savenmaa Ky ja Suomen 

Lehtiyhtymä Oy ovat toimittaneet Suomen Posti Oyj:n ilmoittamista 

talous- ja pientalojen määristä Savenmaa Ky:n arvioiman 

mainoskieltoluukuilla vähennetyt mainosmäärät postin jakeluun.  

Savenmaa on saanut postiinjättöluettelot käyttöönsä vuonna 1997 

manuaalisina ja seuraavat luettelot konekielisinä vasta vuonna 2000.  

 

Posti on ilmoittanut, että Internet sivuilta saa päivitettyjä 

postiinjättöluetteloita, todellinen tilanne on kuitenkin se, että 

luettelotietoja saa jakelupaikkakunnan nimellä, tuhansien 

paikkakuntien nettipäivitys on tahotonta ja puutteellista sekä 

mahdotonta, koska kyseessä on tuhansien paikkakuntien tiedot. 

 

Laskutusperuste on ollut jakelulle ja painatukselle noin 10 senttiä per 

mainos. Suomen Posti Oyj:n ilmoittamat määrät ovat olleet 

huomattavasti suuremmat kuin mitä todellisuudessa mainoksia 

jaetaan. Suomen Posti Oyj on toiminnallaan aiheuttanut huomattavaa 

vahinkoa ja haittaa Savenmaa Ky:lle. Suomen Posti Oyj:n olisi tullut 

ilmoittaa Savenmaa Ky:lle antamansa talousmäärien tiedon 

virheellisyydestä. Posti ei ole ilmoittanut Savenmaa Ky:lle 

Savenmaalta ennakkoon saamista jakeluilmoituksista huolimatta 

ilmoituksista ilmenevistä liiallisista mainoksista, vaan on antanut 

Savenmaa Ky:n olla väärässä luulossa talousmäärien suhteen. Suomen 

Posti Oyj on toiminnallaan saanut perusteetonta etua perimällä 

maksun myös niistä mainoksista, jotka Suomen Posti Oyj on tiennyt jo 

saamansa ennakkotiedon perusteella lähetyseriä vastaanottaessaan 

menevän hävitettäväksi. 

 

Savenmaa Ky on jättänyt Postin jaettavaksi laskenta-aikana, eli 

vuosina 1997–2005 yhteensä laskentaan perustuvan arvion mukaan 

51.325.411 kpl mainoslehtiä. Laskelman vaatimusten perusteena on 

käytetty ensimmäisen postiinjättöluettelon (K13) ja uudemman 

postiinjättöluettelon (K14) lukujen erotuksia.  

 

Vanhemman postiinjättöluettelon on Savenmaa Ky:lle toimittanut 

Suomen Posti Oyj:n henkilökuntaan kuuluva Ari Hilli. Luettelo on 

annettu vuonna 2000. Uusi postiinjättöluettelo on annettu Savenmaa 

Ky:lle vuonna 2004. Haastehakemuksen liitteeksi on laadittu 

viikoittainen lista vuodelta 2004 eri jakelutoimipaikkoihin toimitetuista 
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mainoksista ja niiden ylimääräisistä kappaleista. Luvut on otettu 

suoraan kirjallisista todisteista K2 ja K3.  

 

Vuosina 1997- 2005 Postin hävitettäväksi jääneiden mainosten 

lukumäärä on yhteensä 428.074 kpl 

 

 - Ylimääräiset korvattavat jakelukulut   33.452,15 € 

 - Ylimääräiset korvattavat painatuskulut  12.972,49 € 

 

 - Edellä olevien korvattavat rahoituskulut 

    (korko)        14.861,50 € 

   Yhteensä       61.286,14 € 

 

Näistä vähennettävä kohtaan 2. kohdistuvien ylimääräisten mainosten 

osuus eli 7,5 % kaikista ylimääräisistä mainoksista, eli 64.211 kpl.  

 

Vähennys laskelmassa vahingon määrästä  61.286,14 eurosta 

./.             4.596,46 euroa 

= vahinko       56.689,68 euroa 

 

 

Vaatimuskohdassa esitetty vahinko olisi voitu välttää, jos Posti olisi 

hyvän liikemiestavan mukaisesti  ja mahdollisen perusteettoman edun 

tavoittamisen sijasta ilmoittanut Savenmaa Ky:lle noin 2-3 viikkoa 

ennakkoon saamiensa jakelutietolistojen, eli ohjaus- ja 

kappalemäärätietojen perusteella jakoon listojen mukaan olevan 

tulossa liikaa mainoksia, jolloin mainosten määrää olisi voitu vähentää 

tarvetta vastaavaksi. 

 

Vaatimuskohta 2 

 

Vaatimuksen laskelmassa on huomioitu Postin jakelukäytännön ja 

kimppulappumerkintävaatimusten poikkeavuudesta johtuvat 

lähtötoimipaikoista jakelutoimipaikkoihin jakamatta jääneet 

mainokset, joista ei ole ilmoitettu Savenmaa Ky:lle (K13 ja K14). 

 

Suomen Posti Oyj:n työntekijä Ari Hilli on toimittanut uuden 

postiinjättöluettelon vuonna 2000 (K14) Savenmaa Ky:lle antaen 

ohjeen, jonka mukaan sivukylien kimppuja ei tehdä Savenmaalla 

jokaiseen sivukylään erikseen, vaan kunkin toripaikkakunnan 

pääpostiin lähetetään määrä, joka riittää pääpostin ja alaisuudessa 

olevien sivukylien talouksiin. Toisin sanoen Hillin määräyksestä 

käytäntö muuttui siten, että sivukylien kimppujen valmistaminen 

tapahtui jokaisen pääpostin eli lähtötoimipaikan toimesta. Hillin 

käytyä muuttamassa postituskäytäntöä, ovat useat Savenmaan 

työntekijät olleet mukana soveltamassa uusia ohjeita.  
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Savenmaa Ky:n määräpäiväjakeluna jaettavan mainospostin 

osoitetoimipaikkojen talouksiin jakamatta jääneen postin määrän 

laskelmat perustuvat Arja Mäen 26.1.2006 – 27.1.2006 eri postin 

lähtötoimipaikkoihin tekemiin tiedusteluihin ja tiedustelun tuloksena 

saatuihin vastauksiin. Tiedusteluja Arja Mäki on tehnyt yhteensä 38:n 

eri lähtötoimipaikkaan. Vastauksia hän on saanut yhteensä 33 

lähtötoimipaikasta. Viidestä lähtötoimipaikasta ei ole saatu mitään 

ilmoitusta tai vastausta ja ne on tulkittu laskun laskelmassa siten, että 

niistä ei ole jaettu mainoksia osoitetoimipaikkojen talouksiin. 

 

Vastanneista postitoimipaikoista 24 on ilmoittanut selkeästi sen, että 

ko. mainokset jaetaan lähtötoimipaikan lisäksi myös lähtötoimipaikan 

alla olevien ns. jakelutoimipaikkojen talouksiin. Yksi vastaajista on 

ilmoittanut jakelun tapahtuvan em. tavalla pääsääntöisesti josta 

johtuen vastaus on käsitelty laskelmassa epävarmana eikä sitä ole 

huomioitu laskelman tuloksissa. 

 

Kahdeksasta lähtötoimipaikasta on selkeästi ilmoitettu, että mainokset 

on jaettu vain lähtötoimipaikan postinumeron alla oleviin talouksiin 

eikä jakelua postin heillä olevan ohjeistuksen mukaan jaeta, tai saa 

jakaa jakelutoimipaikkojen postinumeron alla oleviin talouksiin (K26 ja 

K27). Näistä kahdeksasta lähtötoimipaikan ilmoituksesta, joissa 

osoitetoimipaikkojen talouksia ei ole jaettu, on asia ilmoitettu 

sähköposteilla myyntipäällikkö Pekka T. Korhosen ja palveluesimies 

Petri Paloaron toimesta 25.1.2006 ja 26.1.2006. Kyseessä olevat 

sähköposti-ilmoitukset koskevat lähtötoimipaikkoja Siilinjärvi, 

Juankoski, Lapinlahti, Varpaisjärvi, Maaninka ja Kaavi. 

 

Kausalasta ja Leppävirralta, joiden alueella osoitetoimipaikkojen 

talouksia ei ole myöskään jaettu, on vain Arja Mäen puhelimitse 

26.1.2006 ja 27.1.2006 saamat tiedot. Savenmaa Ky nimeää tarpeen 

mukaan, ellei sähköpostiviestejä katsota pidettävän riittävänä, 

todistajiksi postista myyntipäällikkö Pekka T. Korhonen Ylivieskasta, 

palveluesimies Petri Paloaro Siilinjärveltä sekä Kausalan ja 

Leppävirran postin esimiehet. 

 

Jakamatta jääneiden mainosten määrä vuodelta 2005 perustuu Arja 

Mäen tiedustelujen perusteella postilta saatuihin vastauksiin, Postin 

tilastoihin talouksien määrästä eri postinumeroalueilla sekä jakeluun 

lähettyjen mainosten määrään kyseessä oleville postinumeroalueille.  

 

Esitetyn kirjallisen todisteen ja henkilötodistelun perusteella on selvää, 

että. kahdeksassa paikassa jakelu ei ole toiminut sovitulla tavalla. 

 

Kun lasketaan saatujen vastausten perusteella se, mikä osuus jakeluun 

lähetetyistä mainoksista on jäänyt jakamatta vastauksen antaneiden 

lähtötoimipaikkojen osalta ja laajennetaan se ko. suhteella koskemaan 
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kaikkia vuositasolla jakeluun lähetettyjä mainoksia koskevaksi, 

päästään varsin mittaviin jakamatta jääneiden mainosten määriin.  

 

Vuosina 2000–2005 Postin jakelukäytännön ja 

kimppalappumerkintävaatimusten poikkeavuudesta johtuva 

lähtötoimipaikoista jakelutoimipaikkoihin jakamatta jääneiden 

mainosten, joista ei ilmoitettu Savenmaa Ky:lle, lukumäärä on 

yhteensä 3.242.123 kpl eli 7,5 % jakoon jätettyjen kokonaismäärästä 

ilman vähennyksiä. Tästä laskelmasta on tullut 470.842,37 euron 

suuruinen vahinko.   

 

 - Ylimääräiset korvattavat jakelukulut   253.172,02 € 

 - Ylimääräiset korvattavat painatuskulut 99.241,52 € 

 - Edellä olevien korvattava rahoituskulut       

   (korko)         118.428,83 € 

  Yhteensä         470.842,37 € 

 

Vaatimuskohdassa esitetty vahinko olisi voitu välttää, jos Posti olisi 

hyvän liikemiestavan mukaisesti ja mahdollisen perusteettoman edun 

tavoittelun sijasta ilmoittanut Savenmaa Ky:lle noin 2-3 viikkoa 

ennakkoon saamiensa jakelutietolistojen, eli ohjaus- ja 

kappalemäärätietojen perusteella jakoerässä olevista ohjaustietojen 

puutteista, jolloin ohjaustiedot kimppulappuihin olisi voitu korjata 

ennen jakoon lähtevien jakeluerien postille luovuttamista. 

 

Vaatimuskohta 3 

 

Vuosina 1997–2005 määräpäivien jälkeen tai kokonaan jakamatta 

jätettyjen (K19-K27) mainosten lukumäärä on yhteensä 337.932 kpl. 

Näistä vähennettävä kohtaan 2. kohdistuvien ylimääräisten mainosten 

osuus eli 7,5 % kaikista ylimääräisistä mainoksista, eli 64.211 kpl. 

 

 - Ylimääräiset korvattavat jakelukulut   26.490,48 € 

 - Ylimääräiset korvattavat painatuskulut 12.870,58 € 

 - Edellä olevien korvattavat rahoituskulut 

 (korko)         16.798,37 € 

 Yhteensä        56.159,43 € 

 

Vähennys laskelmassa vahingon määrästä  56.159,43 eurosta 

./.            4.211,96 euroa 

= vahinko        51.947,47 euroa 

 

Vaatimuskohdassa esitetty vahinko olisi voitu jakelukustannusten osalta 

välttää, jos Posti olisi huolellisesti ja hyvän liikemiestavan mukaisesti 

ilmoittanut Savenmaa Ky:lle havaittuaan että jakelua ei voida tehdä 

ennen torimyyntiautojen paikkakunnalle saapumista. Tällöin olisi 

vältytty myös turhalta torimyyntiauton paikkakunnalla käynnin 

kustannuksilta. 



 

 
 13 

 

Vaatimuskohta 4 

 

Postin ilmoittamatta jättämistä lähtötoimipaikkojen ja 

jakelutoimipaikkojen muutoksista johtuen jakamatta jääneiden 

ylimääräisten mainosten lukumäärä on yhteensä 4.022.739 kpl. 

 

Tästä määrästä vähennettävä kohdan 2, 1 ja 3 7,5 %:n osuudet, jotka 

eivät kohdistu tähän kohtaan eli 301.705, 32.105 ja 25.345 kpl määrät.  

 

 - Ylimääräiset korvattavat jakelukulut   314.606,23 € 

 - Ylimääräiset korvattavat painatuskulut 129.948,97 € 

 - Edellä olevien korvattavat rahoituskulut 

    (korko)        154.929,98 € 

 Yhteensä laskettu vahinko    599.485,18 € 

 

Lasketun vahingon määrästä     599.485,18 eurosta 

./.          44.961,39 euroa 

./.            4.596,46 euroa 

./.             4.211,96 euroa 

= vahinko                        545.715,37 euroa 

 

 

Vaatimuskohdassa esitetty vahinko olisi voitu välttää, jos Posti olisi 

huolellisesti ja hyvän liikemiestavan mukaisesti ilmoittanut Savenmaa 

Ky:lle noin 2-3 viikkoa ennakkoon saamiensa jakelutietolistojen, eli 

ohjaus- ja kappalemäärätietojen perusteella jakoerässä olevista 

ohjaustietojen puutteista, jolloin ohjaustiedot kimppulappuihin olisi 

voitu korjata ennen jakoon lähtevien jakeluerien postille luovuttamista. 

 

 Vaatimuskohta 5 

 

Vuonna 2006 ja kesäkuun loppuun mennessä vuonna 2007 Postin  

jakelukäytännön ja kimppulappumerkintävaatimusten 

poikkeavuudesta johtuvat lähtötoimipaikoista jakelutoimipaikkoihin 

jakamatta jääneiden mainosten, joista ei ilmoitettu Savenmaa Ky:lle 

vuosilta 2006- 2007, kustannukset yhteensä 175.907,07 euroa 

 

Vahinkolaskelma vuodelta 2006 perustuu Savenmaa Ky:n tekemiin 

kyselyihin Postin paikallisille postinjakelutoimipisteille. Kyselyjä on 

tehty neljä kertaa vuodessa. Laskelmassa on käytetty oletusta, että 

toimipisteistä, joista ei ole vastattu, on jakelu tapahtunut myöhässä tai 

ei ollenkaan. Myöhässä tapahtuneista jakeluista tuli ilmoitus 7,16 % 

jakelutoimipisteistä. Ilmoituksia ei tullut lainkaan 14,72 % 

jakelutoimipaikoista. Laskelmassa kyseisten prosenttilukujen 

summasta on vähennetty oletettu virhemarginaali 5 %, ja 

laskennalliseksi vahinkoprosentiksi on jäänyt 16,88 % 
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 - Ylimääräiset korvattavat jakelukulut   91. 982,98 € 

 - Ylimääräiset korvattavat painatuskulut 22.259,88 € 

 - Edellä olevien korvattavat rahoituskulut 

    (korko)        14.994,38 € 

 Yhteensä laskettu vahinko    129.237,24 € 

 

Vahinkolaskelma vuodelta 2007 kesäkuun loppuun mennessä perustuu 

vuoden 2006 kyselytutkimukseen ja vuonna 2007 jakoon lähetettyjen 

lehtien määrään. Vahinkolaskelmassa on käytetty samaa 

vahinkoprosenttia kuin vuoden 2006 laskelmassa.  

 

 - Ylimääräiset korvattavat jakelukulut   36.615,20 € 

 - Ylimääräiset korvattavat painatuskulut 8.860,88 € 

 - Edellä olevien korvattavat rahoituskulut 

    (korko)        1.193,75 € 

 Yhteensä laskettu vahinko    46.669,83 € 

 

 

Vaatimuskohta 6 

 

2.4.2007 Timo Haapanen toimitti Savenmaa Ky:lle Postin 

Asiakaspöydän lähettämän uuden kimputusrekisterin. Tämä 

rekisteritiedosto oli virheellinen. Rekisterin pohjalta toimitettiin 

Savenmaa Ky:n kimppulaput viikoille 20- 25. Postista ilmoitettiin 

31.5.2007, että rekisteri on virheellinen ja uusi rekisteritiedosto 

toimitettiin. Savenmaa Ky:ssä suoritettiin vertailu virheellisen ja 

uuden rekisteritiedoston välillä, jossa huomattiin, että 2965 

toimipaikasta 1176 toimipaikassa oli lähtötoimipaikka muuttunut. 

Tämä tarkoittaa 39,7 % toimipaikoista. Uusi kimputusrekisteri otettiin 

käyttöön välittömästi niin, että viikon 26 mainosjakelu toimitettiin 

uusilla tiedoilla. Virheellisen kimputusrekisterin aikana Postin 

jaettavaksi toimitettiin kaikkiaan 440.714 kpl mainoksia. Näistä 

ohjautui väärin, jäi jakamatta tai myöhästyi yhteensä 174.963 

kappaletta. 

 

 - Ylimääräiset korvattavat jakelukulut   17.496,35 € 

 - Ylimääräiset korvattavat painatuskulut 4.234,12 € 

 - Edellä olevien korvattavat rahoituskulut 

    (korko)        21.730,46 € 

 Yhteensä laskettu vahinko    21.920,60€ 

 

Vähennettynä jo aiemmin esitetyn vahingon osuus 9.482,09 euroa eli 

yhteensä korvattavaksi vaaditun vahingon määrä 12.438,51 euroa. 

 

Savenmaa Ky toimitti viikoilla 20- 25 hyvässä uskossa ja vilpittömällä 

mielellä mainokset Postin toimittaman rekisterin mukaisesti. Posti on 

myöntänyt kimputusrekisterin virheellisyyden. Kuitenkin Itella 

kirjeessään 7.9.2007 (K55) kiistää sen, että kyseinen rekisteritiedosto 
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olisi edes asiakkaiden käyttöön. Itellan sisäinen ohjeistus on 

harhaanjohtavaa ja sekalaista. 

 

   (1-6 yhteensä 1.313.540,47 €) 

 

 

VAATIMUSTEN PERUSTEET 

Kimppulappukäytäntö 

 

Savenmaa Ky:lle laadittu tietokonesovelluksella tehty 

kimppulappumalli toimitettiin Postille tarkastettavaksi. Postin 

asiakkuuspäällikkö Jari Kukkonen 16.4.2007 vaati malliin 

merkittäväksi myös lähtötoimipaikan nimen. Itellan kirjeessä 7.9.2007 

kuitenkin kiistetään, että Itella edellyttäisi lähtötoimipaikan nimen 

merkitsemistä kimppulappuihin. Kirjeen mukaan Suomen lehtiyhtymä 

Oy:lle on annettu ohje kimputtaa mm. Savenmaan lähetykset 

jakelutoimipaikkakohtaisiin kimppuihin (K55). Ohjeistus on 

ristiriitaista. Jos Savenmaa Ky:n mainoskimppuja toimitetaan 

jakelutoimipaikkamerkinnöillä, jää osa mainoksista jakamatta. 

 

Postille toimitettavat tiedot 

 

Posti on edellyttänyt, että Savenmaa Ky toimittaa jakeluja koskevat 

määrä- ja osoitetiedot vähintään kaksi viikkoa ennen 

määräpäiväjakelua Postille. Vuodesta 2000 tiedot on toimitettu Postin 

myyntineuvottelija Ari Hillin vaatimuksesta hänelle suoraan 

sähköpostitse. Vuonna 2007 ne postin vaatimuksesta lähetetään 

suoraan Itellan asiakaspöytään Ari Kaunoselle.  

 

Yhteydenpito Postiin 

 

Posti on tahallisella toiminnallaan vaikeuttanut yhteydenottoa 

postitoimipaikkoihin. Savenmaa Ky:n Arja Mäki on sähköpostitse ja 

puhelimitse pyrkinyt saamaan postitoimipaikkojen sähköpostiosoitteita 

suoraan Postilta. Postista on ilmoitettu valheellisesti, ettei 

jakelutoimipaikoissa ole käytössä sähköpostiosoitteita.(K53). Samoin 

Postilta on ilmoitettu, ettei Posti tule vastaamaan jatkossa Savenmaa 

Ky:n yhteydenottopyyntöihin. (K52, K55 ja K56) 

 

Postin virheiden myöntäminen ja korvaukset 

 

 

Postin YkkösOsoitteeton hinnastossa ja toimitusehdoissa 1.1.2004 

mainitaan, että mainoskieltotaloudet sisältyvät kohderyhmien 

lukumäärätietoihin (K15). Itella kirjeessään 7.9.2007 (K55) myöntää, 

että talouksien lukumäärätiedot eivät ole suoraan verrannollisia 

todella jaettuihin kappaleisiin, joiden lukumäärään vaikuttavat myös 

mainoskieltotaloudet.  
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Itellan kirjeessä lausutaan, että laskutuksen perustana on asiakkaan 

tai postittajan täyttämä lähetyslista, johon asiakas merkitsee mm. 

postitettavien lähetyksien kappalemäärän. Kirjeen ja Itellan yleisten 

sopimusehtojen mukaan asiakas vastaa antamistaan lähetys- ja muista 

tiedoista eikä Itella ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja. 

Postin yleisten sopimusehtojen mukaan Postilla on velvollisuus 

ilmoittaa asiakkaalle, mikäli lähetyksiä ei voida käsitellä sovitulla 

tavalla. On kohtuutonta väittää, että asiakas vastaa lähetys- ja muista 

tiedoista, koska Savenmaa Ky ja muut asiakkaat toimittavat jaettavat 

mainokset Postin toimittamien tietojen mukaisesti.  

 

Posti ei ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan , vaan Savenmaa on 

joutunut itse ottamaan selvää jakelun onnistumisesta. 

 

Suomen Posti Oy on 2.9.1999 päivätyn ilmoituksen mukaan korvannut 

vahingoista toimitusehtojen mukaisena enimmäismääränä 3.000 

markkaa. Suomen Posti Oyj on päätöksellään, joka on päivätty 

15.9.2005, todennut sopimusrikkomuksen, muttei ole ollut tietoinen tai 

ei ole ottanut kantaa sen laajuuteen. Hyvityspäätöksen taustana on 

Suomen Posti Oyj:n myöntäminen tämän perusteisen 

sopimusrikkomuksen tapahtumiseen ja sen hyvittämiseen. 

 

Rekisteripäivitykset 

 

Vuonna 2005 Posti on toimittanut käyttöön rekisterin, jossa on 

luetteloitu talouksien lukumääriä. Taulukosta käy ilmi tietue, jossa 

esitetään lukuja talouksista ilman kieltoluukkuja. Kieltoluukkujen 

lukumäärä ilmoitetaan kuitenkin vain Helsingin, Vantaan, Espoon, 

Turun, Kaarinan ja Tampereen alueilta. Muilta alueilta Suomessa 

lukuja ei esitetä. Tämä tukee Savenmaa Ky:n käsitystä siitä, että Posti 

ei ole ilmoittanut talouksien todellisia lukumääriä. Myös Savenmaa 

Ky:n tekemät sähköpostikyselyt tukevat tätä tulkintaa. Posti kiistää 

väitteen esittäen, että mainoskieltotalouksien lukumäärä on saatu 

käyttöön vasta myöhemmin. Tällaista uutta laskelmaa 

mainoskieltotalouksista ei ole koskaan Savenmaa Ky:lle tai Lehtipaino 

Keski- Uusimaalle toimitettu. Toimintatapa johtaa ylilaskutukseen. 

 

Posti väittää (K55), että 2.4.2007 toimitettu kimputusrekisteri on 

Itellan sisäinen tiedosto, joka ei ole tarkoitettu asiakkaan käyttöön 

ryhmäjakelujen postitukseen. Posti kuitenkin toimittaa kyseessä olevia 

tiedostoja ryhmäjakeluasiakkaille sopimusehdoissa mainittuna 

tiedoston päivityksenä. On kohtuutonta, että Savenmaa Ky:n on 

tarkistettava kyseiset tiedostot ja verrattava niitä vanhoihin 

tiedostoihin ennen niiden käyttöön ottoa. Postin asiakkaan on voitava 

luottaa Postin toimittamaan materiaaliin. 
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Reklamointi 

 

Savenmaa Ky on reklamoinut Postille välittömästi saatuaan tietää, 

ettei mainoslehtiä ole saatu toimitettua. Reklamointi on tapahtunut 

vuoteen 2005 kimppulappujen toimittamisella Postille. Postiin on oltu 

yhteyksissä tämän lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse (K57 ja K58). 

 

Savenmaa on tammikuussa 2006 saanut tietää Siilinjärveltä, ettei 

mainoslehtiä jaeta ajallaan tai jätetään jakamatta. Savenmaa on 

tiedon saatuaan tehnyt sähköposti tiedusteluja useaan otteeseen 

ympäri Suomea tarkistaakseen mainoslehtien toimittamistilanteen. 

Reklamointia on vaikeuttanut se, että Posti on kieltäytynyt 

vastaamasta Savenmaan kyselyihin ja kieltänyt Savenmaata 

keräämästä tietoa (K54 ja K55). Savenmaa on reklamoinut Postia 

tammikuun 2006 jälkeen sähköpostitse ja viemällä Postin toiminnan 

kilpailuviraston ratkaistavaksi.  

 

Postin vastuu vahingoista sopimusehtojen mukaan 

 

Posti vastaa Postin yleisten sopimusehtojen mukaan vahingosta, joka 

aiheutuu asiakkaalle tai postinsaajalle lähetyksen viivästymisestä, 

katoamisesta, vahingoittumisesta tai muusta Postin vastuulla olevasta 

virheestä. Savenmaa Ky katsoo, että Suomen Posti Oyj on aiheuttanut 

vahingon tahallisesti ja huolimattomuuttaan, näin ei tule 

sovellettavaksi postipalvelulain ja tiekuljetussopimuslain mukaan 

määräytyvät enimmäisvastuut. Lisäksi, kun huomioidaan Savenmaa 

Ky:lle aiheutuneiden vahinkojen suuruus, johtaisi postipalvelulain ja 

tiekuljetussopimuslain soveltaminen kohtuuttomaan lopputulokseen. 

Vielä on huomattava, että sopimusehtojen vastuurajoitusehto ei koske 

Postin sopimuksenvastaista toimintaa eikä jakelutoiminnan 

puutteellisuutta.  

 

Postipalvelulaki ei sovellu, koska kyseessä ei ole osoitteellinen ns. 

henkilökohtainen kirjelähetys. Yksittäisiin lähetyksiin voitaisiin 

soveltaa tiekuljetussopimuslakia, mutta tästäkään tässä ei ole 

kysymys.   

   

Itellan ja Postin yleisissä ehdoissa mainitaan Postin velvollisuutena, 

asiakkaan informoiminen, mikäli lähetyksiä tai aineistoa ei voida 

käsitellä sopimuksen mukaisesti (K3, K5 ja K6). Postin 21.3.2006 

päivätyssä kirjeessä mainitaan, että Posti informoi asiakasta 

esimerkiksi kimppulapun virheellisistä tiedoista ja asiakas tekee 

omalla vastuullaan päätöksen lähetyserän käsittelystä (K42).  

 

Posti väittää kirjeessään 7.9.2007, että Savenmaa Ky:n on otettu 

yhteyttä, ja pyydetty noutamaan jakamattomat lehdet (K55). Tämä ei 

pidä paikkaansa, sillä Posti ei ole missään vaiheessa ottanut Savenmaa 

Ky:öön tai Lehtipaino Keski-Uusimaahan yhteyttä pyytäen noutamaan 
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mainoslehdet. Posti on ohjeistanut jakelutoimipaikkoja heittämään 

jakamattomat lehdet roskiin laskuttaen jakelusta kuitenkin asiakasta.. 

Jos Savenmaa Ky on asian tiimoilta pyrkinyt ottamaan Postiin 

yhteyttä, on Posti kieltäytynyt vastaamasta vetoamalla siihen, että 

Savenmaa Ky:llä ei ole suoraa sopimussuhdetta Postiin. (K52, K54 ja 

K55) 

 

 

OIKEUDELLISET PERUSTEET 

Postiyrityksen vastuu 

Postiyrityksen vastuu alkaa postipalvelulain 19 §:n mukaan postin 

lähettäjän jätettyä lähetyksen keräilypisteeseen tai muulla tavalla 

postiyrityksen kuljetettavaksi. Vastuu päättyy, kun lähetys on sovitun 

toimitustavan mukaisesti joko jätetty postin saajan jakelulaitteeseen 

tai rakennelmaan tai luovutettu postin saajalle tai hänen edustajalleen 

taikka kun luovutuksesta on saatu tarvittava kuittaus. Sopimusehto, 

joka poikkeaa tämän lain vastuusäännöksistä postin lähettäjän tai 

postin saajan vahingoksi, on mitätön. 

Laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 4 §:ssä 

säädetään, että kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää 

hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin 

hankkimaansa tietoa. Savenmaa Ky:n toiminta ei ole vastoin lakia 

sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa, koska 

Savenmaalla on ollut oikeus tarkistaa mainoslehtiensä jakelua. 

Lehtiyhtymä on siirtänyt selvitysoikeuden Savenmaalle 28.12.2005 

allekirjoitetulla sopimuksella (K1). 

 

Sopimusehdot 

    

Sopimusoikeudellisen yleisperiaatteen mukaan sopimukset on 

pidettävä. 

 

Velvoiteoikeudellisten periaatteiden mukaan tulkinnalliset 

sopimusehdot tulee katsoa vahvemman sopimusosapuolen vahingoksi. 

Itella on käyttänyt vakioehtoja sopimuksissaan Savenmaa Ky:n ja 

Lehtipaino Keski- Uusimaan kanssa. 

 

Lisäksi ehtoja on tulkittava laatijan (Postin vahingoksi). Vielä Postin 

tulisi asemansa vuoksi noudattaa erityistä huolellisuutta ja 

informointia sillä Postin tuote- ehtojen mukaan Posti vastaa 

lähetysten toimittamisesta vastaanottajille palvelulupausten 

mukaisesti  

 

Posti vastaa viestinvälityksen sopimuspalveluiden tuote- ehtojen 

mukaan siitä, että määräpäiväjakelu jaetaan vähintään 95 % 
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varmuudella ko. määräpäivänä ja loput viimeistään kahden seuraavan 

työpäivän aikana. 

 

Postin yleisten sopimusehtojen mukaan mikäli lähetyksiä ei voida 

käsitellä sovitulla tavalla, Postin velvollisuutena on ilmoittaa siitä 

asiakkaalle. Tällaista ilmoitusta ei ole koskaan tehty Savenmaalle tai 

Lehtiyhtymälle. 

 

Yleisten sopimusehtojen mukaan Posti vastaa vahingosta, joka 

aiheutuu asiakkaalle lähetyksen viivästymisestä, katoamisesta tai 

vahingoittumisesta tai muusta Postin vastuulla olevasta virheestä sen 

mukaisesti kuin yleisissä sopimusehdoissa tai tuote- ehdoissa 

sanotaan. 

 

Yleisten sopimusehtojen mukaan reklamointi tulee tehdä Postille 

vuoden kuluessa vahingosta, tai jos vahinko on aiheutettu tahallisesti 

tai törkeästä huolimattomuudesta, kolmessa vuodessa.  

. 

 Suomen Posti Oyj:n, nykyisen Itella Oyj:n sopimusrikkomukset ovat 

huomattavia  ja vastaaja on saavuttanut usean vuoden aikana 

huomattavaa perusteetonta etua sillä, että on ilmoittanut kantajalle 

liian suuria talousmääriä tai jättämällä ilmoittamatta sen, että heidän 

laskutuksensa perustuu tekemättömään työhön..  

 

KIRJALLISET TODISTEET 

 

 

K1. Sopimus 28.12.2005 

Todistusteema: Kustantaja on siirtänyt mahdollisesta jakeluhäiriöstä 

aiheutuvien selvitysten tekemisen ja korvausten hakemisen osalta 

oikeudet Savenmaa Ky:lle 

 

K2. Palvelusopimus Savenmaa Ky:n ja Suomen posti Oy:n välillä 

1.7.1998 

Todistusteema: Sopimuksen sisältö 

 

K3. Postin yleiset sopimusehdot 1.11.1997 lukien 

Todistusteema: Postin vastuu 

 

K4. Postin YkkösOsoitteeton liitesopimus 1.7.1998 

Todistusteema: Postin jakelu. 

 

   K5. Suomen Posti Oyj:n yleiset sopimusehdot 1.7.2004 

Todistusteema: Sopimusehdot. Postin vastuu. Postin velvollisuus 

ilmoittaa asiakkaalle, jos jakelua ei sopimuksen mukaisesti voida 

toteuttaa.  

 

   K6. Postin yleiset sopimusehdot 1.3.2005 
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Todistusteema: Sopimusehdot. Postin vastuu. Postin velvollisuus 

ilmoittaa asiakkaalle, jos jakelua ei sopimuksen mukaisesti voida 

toteuttaa. 

 

K7. Viestinvälityksen sopimuspalveluiden sopimusehdot 1.3.2005 

Todistusteema: Sopimusehdot. Postin vastuu. Jakeluvarmuus.  

 

K8. Suomen Posti Oyj viestinvälityksen sopimuspalveluiden tuote-

ehdot 1.3.2007 

Todistusteema: Talousmääräpäivitykset tapahtuvat kaksi kertaa 

vuodessa. 

 

K9. Savenmaa Ky:lle tehty sopimustarjous 17.8.2004 

Todistusteema: Sopimusehdot, jakeluvarmuus 

 

K10. Savenmaa Ky:n ja Postin sopimus 15.10.2004 

Teema: sopimuksen sisältö 

 

K11. Viestinvälityksen tuotesopimus 15.10.2004 

Todistusteema:Sovellettavat sopimusehdot 

 

K12. Suomen Lehtiyhtymä Oy:lle tehty sopimustarjous 23.12.2005 

Todistusteema: Sopimusehdot, jakeluvarmuus 

 

   K13. Postiinjättöluettelo vuodelta 2000 

Todistusteema: Postin ilmoittamat määrät jakelun tarpeesta 

 

K14. Postiinjättöluettelo vuodelta 2004 

Todistusteema: Postin uudet ilmoittamat määrät jakelun tarpeesta 

 

K15. YkkösOsoitteeton hinnasto ja toimitusehdot 1.1.2004 

Todistusteema: Postin tietojenpäivitys kahdesti vuodessa. Jakelu. 

mainoskieltotaloudet sisältyvät kohderyhmien 

lukumäärätietoihin.Kimputusohjeet 

 

K16. Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja 

yksilöintiopas 1.6.2006 

Todistusteema: Kimputusohjeet 

 

K17. Sähköpostiviesti,Suomen Posti Oyj, Jaana Mikkonen 13.2.2006 

Todistusteema: Kimputusohjeet ristiriitaiset 

 

K18. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Timo Sturmer, 14.2.2006 

Todistusteema: Kimputusohjeet ristiriitaiset 

 

K19. Posti, ykkösOsoitteeton ilmoitus, jakeluaika 22.10.2004, 

Sisäsuomen tuotantoalue 
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Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 22.10.2004, mainokset on 

jaettu vasta 25.10.2004 

 

K20. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 9.9.2004, liitteineen 

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 9.9.2004, mainokset on 

jaettu vasta 13.9 

 

K21. Suomen Posti Oyj, Jouko Kojo, kirje 9.2.2004 

Todistusteema: Määräpäiväjakelu on saapunut jakelupaikkaan 

myöhässä 

 

K22. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 17.9.2004, liitteineen 

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 17.9.2004, mainokset on 

jaettu vasta 20.9.2004 

 

K23. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 17.9.2004, liitteineen 

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 17.9.2004, mainokset 

saapuneet jakelupaikkaan myöhässä 

 

K24. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 22.10.2004,  

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 22.10.2004, mainokset on 

jaettu vasta 25.10.2004 

 

K25. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 11.3.2005, liitteineen 

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 11.3.2005, mainokset on 

jaettu vasta 15.3.2005 

 

K26. Sähköpostiviesti 25.1.2006, lähettäjä Pekka Korhonen, Suomen 

Posti Oyj:n myyntipäällikkö 

Todistusteema: Jakamatta jääneet alueet. Käytännön 

epäyhteneväisyys eri postipaikoissa 

 

K27. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä Petri Paloaro, Suomen Posti 

Oyj:n palveluesimies  

Todistusteema: Jakamatta jääneet alueet. Käytännön 

epäyhteneväisyys eri postipaikoissa 

 

K28. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Sari 

Tulijoki 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K29. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Sami 

Lyhykäinen 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K30. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Mikko 

Kurikka 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  
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K31. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Ritva 

Temonen 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K32. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Satu 

Tapanainen 

 

K33. Sähköpostiviesti 27.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Seppo 

Ahonen 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K34. Sähköpostiviesti 27.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, jakelu, 

Juva 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K35. Sähköpostiviesti 27.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Teija 

Taskila 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K36. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Karri 

Laitinen  

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa. 

Todettu olemassa olevaksi käytännöksi se, ettei ryhmäjakeluiden 

kimppulappuihin merkitä sivutoimipaikkoja. 

 

K37. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Tarja 

Hattunen 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa. 

Todettu olemassa olevaksi käytännöksi se, ettei ryhmäjakeluiden 

kimppulappuihin merkitä sivutoimipaikkoja. 

 

K38. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Jukka 

Sorjonen 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa. 

Todettu olemassa olevaksi käytännöksi se, ettei ryhmäjakeluiden 

kimppulappuihin merkitä sivutoimipaikkoja. 

 

K39. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Kari 

Rauhanen 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K40. Sähköpostiviesti 2.2.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Aulikki 

Koivisto 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K41..Sähköpostiviesti 2.2.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, jakelu, 

Hankasalmi 
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Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa.  

 

K42. Suomen Posti Oyj, kirje 21.3.2006 

Todistusteema: Päivitys tapahtuu kaksi kertaa vuodessa. 

 

K43. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Satu Leskelä 27.3.2006 

Todistusteema: Jakelumäärätiedot eivät ole ajan tasalla. Suomen Posti 

Oyj:llä on ollut epäselvyyttä jakelu määrien suhteen.  

 

K44. Suomen Posti Oyj, myyntineuvottelija Timo Kaasinen, kirje 

13.9.2005 

Todistusteema: Suomen Posti Oyj on myöntänyt myöhästyneet jakelut 

 

K45. Suomen Posti Oyj, myyntineuvottelija Timo Kaasinen, kirje 

4.10.2005 

Todistusteema: Suomen Posti Oyj on myöntänyt myöhästyneet jakelut 

 

K46. Suomen Posti Oyj, palveluesimies Markku Määttä, kirje 

17.1.2006 

Todistusteema: Suomen Posti Oyj ei ole ilmoittanut kimppalapun 

repeämistä. Jakelu ei ole toteutunut. 

 

K47. Suomen Posti Oyj, palveluesimies Markku Määttä, kirje 

26.1.2006 

Todistusteema: yhteydenottoa ei ole otettu, vaikka kimppalappu oli 

repeytynyt. Jakelu ei ole toteutunut. 

 

K48. Suomen Posti Oyj, palveluesimies Kim Nygård, kirje 19.6.2006 

Todistusteema: Jakelu on myöhästynyt 

 

K49. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, asiakkuuspäällikkö Jari 

Kukkonen 20.6.2006 

Todistusteema: Jakelut ovat myöhästyneet. 

 

K50. Vastaus tiedusteluun, jakeluesimiehen sijainen Teijo Inget 

Todistusteema: Suomen Posti Oyj ei ole ilmoittanut Savenmaa Ky:lle 

jakelun myöhästymisestä. Jakelussa on tapahtunut virhe. 

 

K51. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, J.Päivärinne 4.7.2006 

Todistusteema: Jakelu on myöhästynyt, mainos saapunut vasta kun 

myyntiauto ollut jo paikalla. 

 

K52. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Jari Kukkonen 9.11.2006 

Todistusteema: Posti ei suostu ottamaan vastaan Savenmaa Ky:n 

tekemiä reklamaatioita. Posti ei anna tietoja Savenmaa Ky:lle  

 

K53. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Jaana Mikkonen 8.1.2007 

Todistusteema: Yhteydenottojen tahallinen vaikeuttaminen 
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K54. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Peter Karlsson 22.2.2007 

Todistusteema: Postin kieltäytyminen vastaamasta Savenmaa Ky:n 

yhteydenottopyyntöihin 

 

K55. Itellan kirje 7.9.2007, Peter Karlsson 

Todistusteema: Postin kieltäytyminen vastaamasta Savenmaa Ky:n 

yhteydenottopyyntöihin, Posti ei ole ottanut yhteyttä jakamatta 

jääneiden mainosten noutamiseksi, kimputusrekisteritiedoston 

virheellisyys 

 

K56. Sähköpostiviesti, Itella Oyj, Peter Karlsson, 28.9.2007 

Todistusteema: Itellan kiistäminen. Vastakanteella uhkaaminen 

 

K57. Postin vastine reklamaatioon 26.10.2004 

Todistusteema: Posti on vastaanottanut Savenmaa Ky:n reklamaation 

 

K58. Postin vastine vahingonkorvausvaatimukseen 17.11.2006 

Todistusteema: Posti on vastaanottanut Savenmaa Ky:n 

vahingonkorvausvaatimuksen 

 

HENKILÖTODISTELU 

 

1. Hannu Pihlajamaa, Savenmaa Ky:n vastuullinen yhtiömies, 

Teollisuustie 3 85500 Nivala  

Todistusteema: Posti on antanut vääriä tietoja mainosten 

jakelumäärästä ja perinyt maksun myös ylimääräisistä mainoksista. 

Suomen Posti Oyj ei ole ilmoittanut mainoksia olevan liikaa ja on 

toiminnallaan aiheuttanut Savenmaa Ky:lle vahinkoa. Kaikki riitaiset 

seikat 

 

2. Heikki Häyrynen, Savenmaa Ky:n aineistoinformaatikko, 

Laitapuhto 4 85500 Nivala  

Todistusteema: Tilastot, määrät ja perusteet 

 

3. Samuli Pihlajamaa, Savenmaa Ky:n myyntineuvottelija, Kalliontie 

33 85500 Nivala 

Todistusteema: Ennakkoilmoituskäytäntö ja sen käyttöönotto, 

kimppulappukäytäntö ja käytännön muutokset, postin ilmoitukset 

lähetysten käsittelystä, sopimusehdot, postin ilmoitusvelvollisuuden 

toteutuminen 

 

4 Arja Mäki, maatalousyrittäjä, Kytöpuhdontie 207 85500 Nivala 

Todistusteema: Jakamatta jääneet mainokset, puhelinkeskustelut eri 

postitoimipaikkoihin ovat osoittaneet sen, ettei mainoksia ole jaettu 

sivukylille useissa eri kohteissa, muutokset osoite- ja 

jakelutoimipaikoissa, talousmäärätietojen päivityksen puutteet ja 

lähetettyjen mainosten määrien vertailu 
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3. Ari Hilli, Postin entinen myyntineuvottelija, Niittykuja 1 90400 

Kempele 

Todistusteema: Annetun ohjeen mukaan kimppalappu merkintänä 

tehdään pääpaikan postinumero, sivutoimipaikkoja ei tarvitse 

merkitä, ennakkotiedot postille jakeluun tulevista mainoksista, 

annettujen ennakkotietojen käyttö 

 

4. Kauko Hiironen, toriauton myyjä, Vähäahontie 50 85500 Nivala 

Todistusteema: Käytäntö alalla, mainosten jakamatta jäämisen 

toteaminen torimyyntiautoissa ja vaikutus asiakasmääriin 

 

5. Esko Palosaari, toriauton myyjä, Teollisuustie 3 85500 Nivala 

Todistusteema: Käytäntö alalla, mainosten jakamatta jäämisen 

toteaminen torimyyntiautoissa ja vaikutus asiakasmääriin 

 

6. Ismo Ranua, kauppias,  Hepokuja 4 92140 Pattijoki 

Todistusteema: Postin vuosia jatkuneet laiminlyönnit 

 

7. Birgit Leiponen, Lehtiyhtymä, Konepajankatu 2 11710 Riihimäki 

Todistusteema: Käytäntö Suomen Posti Oyj:n kanssa. Savenmaa Ky on 

toiminut kuten Suomen Posti Oyj on vaatinut, laiminlyönnit eivät 

johdu Lehtiyhtiöstä vaan Suomen Posti Oyj:stä, postin ilmoitukset 

lähetysten käsittelystä, sopimusehdot, postin ilmoitusvelvollisuuden 

toteutuminen 

 

8. Timo Haapanen, Lehtiyhtymä, Klaavolantie 5 04300 Tuusula 

Todistusteema: Käytäntö Suomen Posti Oyj:n kanssa. Savenmaa Ky on 

toiminut kuten Suomen Posti Oyj on vaatinut, laiminlyönnit eivät 

johdu Lehtiyhtiöstä vaan Suomen Posti Oyj:stä, postin ilmoitukset 

lähetysten käsittelystä, sopimusehdot, postin ilmoitusvelvollisuuden 

toteutuminen 

 

9. Pekka Niinikoski, toimitusjohtaja. Roikolantie 36 85800 Haapajärvi 

Todistusteema: Käytäntö jakelualalla 

 

10. Jukka Niemi, Savenmaa Ky, Atk-asiantuntija, Katajaperäntie 36 

85800 Haapajärvi 

Todistusteema: Postin päivitykset ovat olleet puutteellisia, 

jakelumäärät ristiriitaisia ja vääriä, postin päivityksissä ilmoittamat 

postinumerotietojen-, osoite- ja jakelutoimipaikkojen tietojen eli postin 

jakelureittien päivitysten oikeellisuus 

 

11. Olli Sikala, vanhempi konstaapeli,85800 Haapajärvi 

Todistusteema: Nivalan postin roskalaatikkoon heitetyt jakamattomat 

mainoslehdet ja esitteet 

 

12. Valto Korkatti, Saunatie 14 as 1 86710 Kärsämäki 
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Todistusteema: Pulkkilan ja Kärsämäen postin roskalaatikkoon 

heitetyt jakamattomat mainoslehdet ja esitteet 

 

13. Pekka Korhonen, myyntineuvottelija, PL 155 84100 Ylivieska 

Todistusteema: jakeluhäiriöt Ylivieskassa, postin ilmoitukset 

lähetysten käsittelystä 

 

14. Risto Similä, postin entinen työntekijä, Kotkantie 8 84100 

Ylivieska 

Todistusteema: jakeluhäiriöt Ylivieskassa, postin ilmoitukset 

lähetysten käsittelystä 

 

15. Aila Jurvelin, Postin aluevastaava, PL 1515 90401 Oulu 

Todistusteema: Jakoon toimitettujen lehtien laskutus ja maksujen 

perintäkäytäntö, lehtien jakamisen valvonta 

 

16. Laila Hiltunen, postinhoitaja, 17500 Padasjoki 

Todistusteema: Jakamattomien lehtien hävityskäytäntö ja postin 

sisäiset ohjeet asiassa 

 

17. Anja Laitinen, postimies, 51900 Jurva 

Todistusteema: Jakelukäytäntö sivukylille, ylimääräisten lehtien 

hävitys ja postin sisäiset ohjeet lehtien hävittämisestä 

 

18. Markku Sasi, Postin aluepäällikkö, 90830 Haukipudas 

Todistusteema: Postin talousmäärät ja ylimääräisten lehtien käsittely 

Iissä, talousmäärien päivityskäytäntö 

 

19. Jari Kukkonen, asiakkuuspäällikkö, Itella Oy PL 6 00011 Posti 

Todistusteema: Jakelukäytännöt postissa, postin sisäiset ohjeet lehtien 

hävittämisestä, postin ilmoitukset asiakkaalle jakeluhäiriöistä, 

asiakkaan postille lähettämät jakelun ennakkoilmoitukset 

 

20. Tapani Korkiakoski, Savenmaan konttoripäällikkö, Maliskyläntie 

922 85500 Nivala 

Todistusteema: Myyntiautojen raportit toteutuneista myynneistä ja 

mainosten jakamatta jäämisen vaikutus myyntiin 

 

21. Seppo Ainasoja, entinen torimyyjä ja painopuolen työntekijä 

Pujonevantie 8 A 14 61300 Kurikka 

Todistusteema: Lehtikimppujen teko, kimppulappukäytäntö 

 

Kantaja nimeää lisää todistelua tarpeen mukaan käsittelyn 

myöhemmässä vaiheessa saatuaan sitä ennen tiedon vastaajien 

kiistämisen sisällöstä. 
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Oulussa 19. lokakuuta 2007 

 

 

Savenmaa Ky 

Hannu Pihlajanmaa 

 

Laati 

 

 

 

Heikki Kukkonen 

Asianajaja, varatuomari, Oulu 

 

Liitteet 

 

- laskelmat vuosilta 1997- 2005 

- laskelmat vuodelta 2006 

- laskelma vuodelta 2007 

 

 

 


