
 

Perustelu kannekohtaan 2 ( Sivukyliin jakamatta jätetyt mainokset ) Puneella oleva on kopio 

käräjäoikeuden päätöksestä. 

Asiassa on riidatonta, että kantaja ei ole siirtyessään 

jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen merkinnyt kimppulappuihin 

sivukylien postinumeroita. Kantaja on väittänyt tehneensä lähetysten 

kimppulaput vastaajalta saamiensa ohjeiden mukaan. 

YkkösOsoitteettoman toimitusehtojen kimputus- ja yksilöintiohjeiden 

mukaan  kimppulappuun on merkittävä postinumero ja 

osoitetoimipaikka, eli ohjeen mukaan lähetyksen merkitseminen on 

postinumerotasoinen. Näin ollen, jos lähetys on sisältänyt useita 

postinumeroita, kimppulapusta on pitänyt ilmetä kaikki postinumerot, 

joihin asiakas on tahtonut jaon kohdistaa. Jättäessään alapostinumerot 

merkitsemättä kimppulappuun kantaja on täyttänyt kimppulaput väärin. 

Hilli on kertonut ohjeistaneensa vastaajaa merkitsemään kaikki 

postinumerot, mutta jostain syystä vastaaja ei ole ohjetta noudattanut. Yli 

10 vuoden jälkeen ei ole enää mahdollista selvittää minkälaisin 

sanakääntein ohjeistusta on annettu ja keskusteluja käyty, mutta on 

oletettavaa, että Hilli nimenomaisesti kyseisen jakelutoiminnan 

asiantuntijana on antanut oikeat ohjeet, jotka kantaja kuitenkin on 

käsittänyt väärin. 

 HP.Hilli on myöntänyt todistajana oikeudessa.pitäneensä käsissään 

Savenmaalla käydessään Savenmaan täyttämiä kimppulappuja.Hilli ei 

oikeudessa kysyttäessä kuitenkaan ole varma asiasta,kun Siivola 

kysyy.mitä tietoja annoitte Savenmaalle mainospostin lähettämistä 

varten.”Tietojen annon  suhteen on ollut jatkuvaa kanssakäymistä?”Hilli 

lausuu. 

Sopimusehtojen mukaan vastuu virheellisistä ohjaustiedoista on tiedon 

antajalla eli kantajalla. Eri asia on se, että jotkut jakelutoimipaikat ovat 

saapuneen mainosmäärän perusteella tulkinneet kimppulapun 

ohjaustietoa siten, että jakelu on ulotettu myös sivukylille, mutta 

sopimusperusteisesti kyseisenlaista tulkintavelvollisuutta 

jakelutoimipaikoilla ei ole ollut, ja toisaalta pienemmillä 

jakelutoimipaikoilla jakamatta jääneiden mainosten määrään ei 

välttämättä ole edes kiinnitetty huomiota, koska mainoslehtien jakelussa 

on tavanomaista, että niitä jää ylitse, kuten todistajien Laitisen, 

Viljamaan ja Kauppilan kertomuksista on pääteltävissä. 

HP)Oikeuden olisi pitänyt näillä esimerkeillä ja todisteilla 

ymmärtää,ettävastaajan toiminta oin huolimatonta,jatkuvaa 

piittamattomuutta käsiteltäviä lähetyksiä jaettaesssa ja 

vastaanotetaessa.Pienillä paikkakunnilla ei käsitellä suuria massoja,kuten 

vastaaja on totuudenvastaisesti selvittänyt.Pienen jakelupaikan työntekijä 

käsittelee yhtä sinne vastaanotettua mainoslähetystä 

huolimattomasti,kuten todistaja Laitinen on selvittänyt.Laitinen 

selvittää,ettei  kukaan ei valvo jakajien työtä,vaan itse kukin saa tehdä 

sen ,kuten haluaa.Kuten Hannu Pihlajamaa on oikeudessa kuultavana 

totuudessa pysymisen velvoittamana selvittänyt,maksetaan jakajille 

palkkioita jaetuista mainoksita.Ellei jakelupaikoilla kiinitetä huomiota 

jakamatta jääneisiin mainoksiin,joista lähettäjät kuitenkin maksavat ja 

jakajilla on mahdollisuus ottaa niistä jakelupalkkiot,ei toiminta ole 



huolellista ja yleisen oikeustajun mukaista. 

.Kantajan vedotessa tiekuljetussopimuslain 12 §:n mukaisten varaumien 

tekemisen laiminlyömiseen käräjäoikeus toteaa, että kantaja ei ole 

yksilöinyt missä lähetyserässä tavaran tai pakkauksen havaittavissa oleva 

tila olisi ollut sellainen, että siitä olisi pitänyt tehdä varauma. Se seikka, 

että lähetyksessä tulee liikaa mainoksia ei ole säännöksen tarkoittama 

tavaran tai pakkauksen tila, joka edellyttäisi varaumien tekemistä. 

HP:TKSL:n mukaisen varauman tekemiseen voidaan velvoittaa 

tässä,kuten  kaikissa niissä lukuisissa muissakin kohdissa,missä 

vastaajan työntekijät ovat  piittaamattomasti,törkeän välinpitämättömästi 

ja tahallaan laiminlyöneet varauman tekemisen:Juvan tapaiselle 

esimerkkipaikkakunnalle ei tarvita  mainoksia  sitä 4000 kpl ,jotka 

Savenmaa on sinne todisteellisesti lähettänyt,vaan tosiasiassa sinne 

tarvitaan 3250 kpl keskimäärin,riippuen,mistä vuodesta on kysymys.Ero 

on jo lähetyserän koossa niin huomattavan suuri,että jo pakkauksen 

ulkoisen tilan perusteella  pitkäaiaakisen työkokemuksen omaava jakaja 

Arja Laitinen on voinut päätellä,ilman laskutoimitustakin lehtiä tulevan 

reilusti liikaa. 

Sikäli, kun kantaja on vedonnut tiekuljetussopimuslain 22 §:n mukaiseen 

velvollisuuteen pyytää ohjetta tai yleisten sopimusehtojen 13 kohdan 

ilmoitusvelvollisuuteen käräjäoikeus toteaa, että vastaajalla on ollut 

saamiensa mainoslähetysten osalta valmius jakaa mainokset 

kimppulapussa annetun ohjeen mukaiseen osoitteeseen, ja niin on 

tehtykin, joten lakiin tai sopimukseen perustuvaa erillistä 

ilmoitusvelvollisuutta vastaajalla ei ole ollut.   

HP) 

TKSL:n ja Postin yleisten sopimusehtojen noudattaminen/noudattamatta 

jättäminen ei saa johtaa ristiriitaan yleisen oikeustajun kanssa siten,että 

asiakas joutuu maksamaan tekemätttömästä työstä.Että näin on 

käynyt,Postin myöntäessä,että jakleutoimipaikat vastaanottavat reilsuti 

enemm,än maksettuja,mutta kuitenkin jakamatta jätettyjä 

mainoskia,selviää todistein K25,26,27 

Postilla ei ole ollut valmiutta,eikä mahdollisuutta jakaa mainoksia 

enemmän,kuin jakelutoimipaikan alueella on talouksia.Postilla on kyllä 

tietoisestiu suunniteltu valmius ja vuosikausia jatkuva ,piittamaton 

käytäntö,antaa tulla reilusti liikaa mainoksia.   

Savenmaa katsoo,että ao Käo;n  tuomio on virheellinen ja johtaa yleisen 

oikeustajun vastaiseen,huolimattomaan,välinpitämättömään ja jatkuvaan 

piittaamattomuuteen mainosjakelussa ,sekä Postin  käytäntöön saada  

laskuttaa tekemättömästä työstä. 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 

vastaaja olisi noudattaessaan kirjaimellisesti kimppulapusta ilmenevää 

jakeluohjetta, tai jättäessään erikseen ilmoittamatta tuolloin jakamatta 

jääneistä sivukylien mainoksista, menetellyt tahallisesti tai törkeän 

huolimattomasti. Kannekohdan 2 vaatimus on siten hylättävä 

tiekuljetussopimuslain 41 §:n nojalla vanhentuneena.   

HH:n näkemys alla 05.08.2011 (tämä oli vähän vaikea kohta) 

- Käräjäoikeus on kannekohdan osalta tulkinnut oikein sen, että siirryttäessä 



jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen kimppulappuihin ei ole merkitty ao. toimipaikan 

osoitetoimipaikkojen eli sivukylien postinumeroita.  

Muilta osin käräjäoikeuden päätösperustelut ovat joko virheellisiä tai puutteellisia eivätkä huomioi 

sopimuksessa ja sen liitteissä olleita määräyksiä ja ovat tiekuljetussopimuslaista virheellisesti 

sovellettuja ja tulkittuja.  

- Todisteessa K 3 annetaan kimputusohje, jonka mukaan ”Lähetykset tulee toimittaa 

jakelutoimipaikoittain kimputettuna kimputusohjeen ja toimitusehtojen mukaisesti.” Ohje jatkuu 

”Kimppulappujen merkinnät kimputusohjeen mukaisesti.” 

Todisteessa K 4 on kyseinen kimputusohje johon todisteessa 3 viitataan. Todisteessa K 4 olevaa 

ohjetta ei kuitenkaan todisteessa K 3 sovittuun jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen voida 

käyttää, koska todisteen K 4 sivuilla 11 ja 16 olevat ohjeet ovat osoitetoimipaikkakohtaisen eli 

sivukyläkohtaisen kimputuksen kimppulappuohjeita, eivätkä jakelutoimipaikkakohtaisen 

kimputuksen kimppulappuohjeita. Todisteessa K 4 oleva kimputusohje on täten ristiriidassa 

todisteessa K 3 olevaan sopimukseen nähden ja tästä johtuen sitä ei ole voitu käyttää. Näin ollen 

käräjäoikeuden tulkinta siitä, että todisteessa K 4 olevan ”.. ohjeen mukaan lähetyksen 

merkitseminen on postinumerotasoinen”, koska ohjeessa ei ole minkäänlaista mainintaa 

jakelutoimipaikkakohtaisesta ohjeesta. 

Sovittaessa jakelutoimipaikkakohtaisesta kimputuksesta, myyntineuvottelija Hilli oli antanut 

kantajalle suullisesti ohjeet jakelutoimipaikkakohtaisesta kimppulapusta ja samalla jättänyt 

kimputuksessa käytettävän postin suunnitteleman ja tulostaman kimppulappupohjan vastaajalle ja 

joka pohja oli jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen soveltuja ja jossa ei ollut tilaa sivukylien 

postinumeroiden merkitsemiselle. Hilli niitä myöskään asiasta sovittaessa eikä myöhemminkään 

ohjeistuksessaan edellyttänyt. Tätä tukee myös Hillin käräjäoikeudessa antama todistus, (lainaus ko. 

päätöksestä) ”Todistajan käsityksen mukaan, jos jakelutoimipaikkaan tuli yhdellä postinumerolla se 

määrä lehtiä, minkä verran talouksia jakelutoimipaikan jakelualueella oli, jakelupäällikkö 

talonpoikaisjärjellä pystyi päättelemään, että jakelu suuntautui myös toiselle tai toisille 

postinumeroalueille.”  Asiasta ovat todistaneet myös kimppulapusta Hillin kanssa sopinut  Hannu 

Pihlajamaa ja asiaan liittyvää tietokoneohjelmaa Hillin kanssa suunnitellut Samppa Pihlajamaa. 

Myös muut todistajat ovat todistaneet, että kantajan käyttämässä jakelutoimipaikkakohtaisessa 

kimppulapussa ilman sivukylien postinumeroita ei vastaajalla ole ollut huomautettavaa ennen kuin 

vasta vuoden 2006 alussa.  

- Perustelussaan ko. katsoo, että ”Sopimusehtojen mukaan vastuu virheellisistä ohjaustiedoista on 

tiedon antajalla eli kantajalla”. Sopimus ja käräjäoikeuden tulkinta asiasta on kohtuuton. Kun  

ohjaustiedoissa jakelutoimipaikkakohtaisen kimppulapun sivukylänumeroiden puuttuminen on nyt 

todettu virheelliseksi, eli virhe on johtunut vastaajan ohjeistuksesta, on oikeuskäytännön pienen 

yrityksen ja yleisen oikeusturvan vastaista siirtää vastuu asiasta kantajalle. 

- Käräjäoikeuden tulkinta Laitisen, Viljamaan ja Kauppilan todistuksista, että ”toisaalta pienemmillä 

jakelutoimipaikoilla jakamatta jääneiden mainosten määrään ei välttämättä ole edes kiinnitetty 

huomiota, koska mainoslehtien jakelussa on tavanomaista, että niitä jää ylitse”, on virheellinen 

kahdesta syystä. Juuri pienimmillä jakelutoimipaikoilla talouksien määrät ovat tarkoin tiedossa ja 

täten juuri siellä on mahdollisuus kiinnittää huomiota yli jäävien lehtien määrään. Lisäksi se, että 

jos lehtiä jää tavanomaisesti ylitse, on se merkki siitä, että vastaajan on ilmoittanut asiakkailleen 

talouksien määrän todellista suurempana. 

- Päätösperusteluissaan käräjäoikeus on jättänyt huomioimatta todisteessa K 4 s. 10, K 3 ja K 2 

olevat sopimuskohdat. Todisteiden K 4 s.10 ja K 3 mukaan vastaaja on sitoutunut jakamaan kaikki 

kunkin lähetyserän lehdet. Eli lähetyserä jaetaan vähintään  92 % määräpäivänä ja loput 8 % 

kahtena seuraavana työpäivänä. Siis lähetyserät jaetaan 100 %:sti. Kun vastaaja niissä tapauksissa, 

joissa se on jättänyt sivukylien taloudet jakamatta, ei ole tätä velvoitetta voinut suorittaa pelkästään 

jakelutoimipaikan talouksiin koska talouksia ei ole olut jakelua varten riittävästi, niin on vastaajalle 



jäänyt runsaasti jakamattomia mainoslehtiä.  Täten lähetyserästä jakamatta jääneitä mainoslehtiä ei 

ole käsitelty sovitulla tavalla, eli jaettu kaikkia mainoksia 100 %:sti. Tällöin vastaajan olisi tullut 

sopimuksen K 2, kohdan 13 mukaan ilmoittaa asiasta vastaajalle. Asiasta olisi tullut ilmoittaa jo 

ilman sopimuksen velvoitettakin yleisen käytössä oleva oikeuskäytännön ja pienen yrittäjän ja 

yleisen oikeusturvanäkökohdan perusteella. Näin ei ole tapahtunut vaikka sellaisia lupauksia ja 

sitoumuksia aiemmin sähköpostitse ja nyt käsittelyn aikana on annettu ja kantajalle on tapahtunut 

vastaajan laiminlyönnistä johtuvasta syystä erittäin merkittävä vahinko. 

- Päätöksen perusteluissaan käräjäoikeus on tulkinnut ja soveltanut myös tiekuljetussopimuslain 22 

§:ää virheellisesti. Laissa olevan määräyksen mukaan, ”Jos ennen tavaran saapumista 

määräpaikkaan ilmenee, että rahdinkuljettaja ei pysty täyttämään sopimusta ... tai, kotimaisessa 

kuljetuksessa, sovitulla tavalla, rahdinkuljettajan on pyydettävä ohjeita siltä, jolla 17 ja 18 §:n 

mukaan on oikeus määrätä tavarasta.  

Edellä mainituissa sopimuskohdissa K3 ja K4 s. 10 on sovittu, että lähetyserät jaetaan 100 %:sti, eli 

92+8. Siinä vaiheessa kun vastaajan jakelutoimipaikasta ryhdyttiin jakoa suorittamaan niissä 

jakelutoimipaikoissa, joissa sivukylien talouksia ei ole jaettu, on ollut pakko ennen laissa 

tarkoitettua ”tavaran saapumista määräpaikkaan”, eli vastaanottajalle huomata se, että sopimusten 

K3 ja K 4 sitoumus 100 %:sta jaosta ei täyty. Tällöin vastaajan olisi tullut pyytää ohjetta TKSL:n 

edellyttämällä tavalla asiasta kantajalta. Näin ei ole tapahtunut kertaakaan, vaikka vastaaja on 

myöntänyt että sivukylien talouksille mainokset on jaettu vain joissain tapauksissa. 

 

- Kannekohdassa esitettyjen asioiden osalta vastaajan laiminlyönnit, keskinäisen sopimuksen 

sopimusrikkomukset ja sovellettavaksi vaatimansa tiekuljetuslain määräysten rikkomukset ovat niin 

merkittäviä, että niiden perusteella on katsottava vastaajan syyllistyneen sivukylien mainoksien 

jakamatta jäämisessä ja niistä ilmoittamatta jättämisessä menettelyyn joka on ollut tahallista ja 

törkeän huolimatonta.  

Lisää todisteita: 

Arja Mäen tutkimukset,joissa osa ilmoittaa jakaneensa lukumäärän perusteella sivukylät,osa ei ole 

jakanut koskaan: 

 

Andersin selvittää,että Savenmaan v 2004  käyttämällä kimppulapulla kimputetaan 

postinumerotasoisesti? 

Taasen ne ,jotka eivät jakaneet eivät ilmoittaneet,että heidän edellyttämiään sivukylän numeroita ei 

mahdu ko lappuun? 

-siis ne jakelutoimipaikat,jotka jakoivat sivukyliin ko lapulla,missä oli vain yski pono,eivät 

huomauttaneet,että heidän jakelussaan on vääränmallinen kimppulappu? 

Juvan Laitinen ei tosin tiennyt,mikä on osoitetoimipaikka,vaan se piti hänelle oikeuden 

puheenjohtajan  selittää? 

 Ohjeiden sekavuus ja poikkaevuus toisistaan pitää tuoda huolimattoman isännänvastuun kautta 

piittaamattomuutena,jatkuvana ,törkeänä välinpitämättömyytenä? 

 

Oikeus ei ole ottanut huomioon,eikä ole nauhoittanut Aaro Mannismäen 

todistusta ,koskien sivukylien postinumeroiden merkitsemistä 

ykkösosoitteettomien  mainoslehtien kimppulappuihin:Ykköset lehti 

käyttää nykyisinkin  Postin hyväksymänä kimputusta,minkä posti 

ilmoitti v 2006  

Savenmaalle,että se on väärä? 



Savenmaan mainosjakelujen analysointi     
ajalla 19.7.-1.11.2004     
     
Jakelulistojen yhteenveto     
     
 TAULUKON SARAKE YHTEENSÄ %  
 JAKELUTOIMIPAIKKA 1 746   
 OSOITETOIMIPAIKKA 7 680   
 TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ 2 641 879 99,6  
 TALOUDET YHTEENSÄ 2 653 797 100,0  
 LÄHETETTY MÄÄRÄ 2 388 931 90,0  
     
Jakelukerrat     
  KERTAA   
 Erillisiä jakelukertoja yhteensä 1 746   
 Erillisiä jakelutoimipaikkoja 438   
 Jakelukertoja keskimäärin/toimipaikka 4,0   
     
Jakelujen yhteenveto     
 JAKELUTAPA KERTAA %  
 Jakelutoimipaikan kautta (Keskustat) 1 612 21,0  
 Osoitetoimipaikan kautta (Sivukylät) 6 068 79,0  
 Yhteensä 7 680 100,0  
     
Mainosten jakelumäärät     
 JAKELUTAPA KPL % KPL/KERTA 
 Jakelutoimipaikan kautta (Keskustat) 1 700 282 64,4 1055 
 Osoitetoimipaikan kautta (Sivukylät) 941 597 35,6 155 
 Yhteensä 2 641 879 100,0 344 
 

 

 

 


