
Hannun kirjaamat asiat 

Lisäksi alla oleva 

Kysymys asiassa lienee siitä, että Suomen oikeuslaitos ei ole uskaltanut sallia minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, 
eikä uskaltanut tehdä asiassani oikeudenmukaista oikeusturvaani turvaavaa päätöstä. Syynä lienee pelko, että jos anne-
taan oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja -päätös, niin samalla mahdollistetaan tuhansien yrittäjien vastaavat kanteet ja 
vaatimukset postia kohtaan.  
Samalla Suomen oikeuslaitos on vakavalla tavalla loukannut Suomen perustuslain 21 ja 22 §:ssä säädettyä oikeusturvaani 
ja EU:n 6 artiklan 1 kohdassa sovittua ihmisoikeuttani ”laillistamalla päätöksillään tekemättömästä työstä tapahtuvan 
maksujen perimisen”.  
Tämän johdosta on kysyttävä sitä, mikä on Suomen valtion vastuu monopoliyhtiönsä Suomen Posti Group Oyj:n minulle 
aiheuttamasta välittömistä, noin 1,3 milj. euron suuruisesta vahingosta, maksettavakseni tuomitusta postin noin 370.000 
euron oikeudenkäyntikuluista, sekä asiassa minulle aiheutuneista oikeudenkäynti- ja vahinkojen selvityskuluista.  
Edellä olevassa vahinkolaskelmassa ei ole mukana ns. välilliset vahingot. 
 
(Nämä alla olevat voisivat olla liitteenä Hannun kaavailemien ransk. viivoilla varustettujen asioiden lisäksi.) 
 

Asiassa ajankulun mukaiset eri oikeusasteiden tekemät päätökset ja ratkaisut, sekä näkemys niiden 
kantajalle tuomasta oikeudenmukaisuudesta. 
 

05.05.2009 Helsingin käräjäoikeus on  (s.6) antamallaan tuomiolauselmalla todennut asianosaisten väliseen oikeussuh-
teeseen sovellettavan tiekuljetussopimislain säännöksiä, mutta on soveltanut niitä valikoivasti vain vastaajan hyväksi.  
Samoin (s.6) antamansa päätöksen perustelujen vanhentumisosassa todennut, että puuttuvan asialegitimaation vuoksi 
(s.7) vaatimukset 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta hylätään, mutta ei perustellut päätöstään viimemainitun osalta mitenkään.  
05.05.2009 Koska Helsingin käräjäoikeuden antamassa päätöksessä ei ole käsitelty lainkaan 20.7.2004-31.10.2004 välistä 
aikaa, en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. 
27.05.2011 Helsingin käräjäoikeus on  päätöksellään hylännyt kaikki kanteessa esitetyt vaatimukset vanhentuneina, vaik-
ka Tiekuljetussopimuslain 41 §:n mukaan vanhentumisaika oli vähintään 1 -vuosi ja vaikka kanne oli pantu vireille 
19.10.2007 ja vaatimus kohdistui ajanjaksoon 01.07.1997 - 30.06.2007. 
27.05.2011 Helsingin käräjäoikeus on (s.30-33) antamassaan päätöksessä todennut, että vastaaja ei ole toiminut törkeän 
huolimattomasti jättäessään mainoslehtiä jakamatta, vaikka on todennut, että lehtiä jäi eri syistä runsaasti jakamatta.  
Samoin päättänyt, että perusteeton etu oli vanhentunut vaikka kanne oli pantu vireille 3 kk ja 19 päivän kuluttua vahinko-
tapahtumista.  
27.05.2011 Helsingin käräjäoikeus on (s.26) kirjatussa vastaajan lakimies Peter Karlssonin todistajalausunnosta todennut, 
että ”Kun asiakas määrittelee kohderyhmän, postin järjestelmistä otetaan tieto kohderyhmän lukumäärästä ja tieto ilmoi-
tetaan asiakkaalle…” Vastaaja ei Savenmaa Ky:n osalla todistajan kuvaamalla tavalla ole menetellyt ja käräjäoikeus hyväk-
syi vastaajan  Savenmaa Ky:tä kohtaan harjoittaman laiminlyönnin, eikä tuomiossaan ottanut tätä huomioon.  
27.05.2011 Helsingin käräjäoikeus on (s.33) antamassaan päätöksen perustelukohdassa 4 todennut, että vastaaja ei ole 
ilmoittanut todistaja Karlssonin kertomalla tavalla kantajalle tapahtuneista ohjaustietomuutoksista, mutta tietoisesti 
vääristellyt päätöksessään sitä, että muutokset eivät oleellisesti vaikuta mainoslehtien ohjautumista jakelutoimipaikoista 
talouksiin jaettavaksi vaikka ko. tiedot olivat jakelun onnistumisen kannalta ratkaisevia.  
19.04.2013 Helsingin hovioikeus on (sivulla 4) antamassaan päätös ja tuomiolauselmassa todennut, että ”Kanne jätetään 
1.11.2004 jälkeiseen aikaan kohdistuvien vaatimusten osalta tutkimatta siltä osin, kuin ne ovat perustuneet Savenmaa 
Ky:lle 28.12.2005 päivätyllä sopimuksella siirrettyihin oikeuksiin.” Päätöstään oikeus ei perustele millään tavoin.  
22.10.2014 Helsingin käräjäoikeus on (sivulla 8) osiossa Perusteet, toteaa, että vastaaja ei ole saanut perusteetonta etua 
koska kantajan suoritukset vastaajalle ovat perustuneet osapuolten välisiin sopimuksiin. Asian osalta käräjäoikeus on 
tietoisesti kirjannut virheellisen perustelun, koska tiesi, että kantajalla ei ollut vastaajan kanssa 01.11.2004 jälkeen kirjal-
lista tai muutakaan sopimusta. Samoin oikeus tulkitsee tiekuljetussopimuslain 40 a §:n tietoisesti väärin. Lain mukaanhan 
muistutuksen tekee tavaran vastaanottaja, ei lähettäjä.  
22.10.2014 Helsingin käräjäoikeus on (s.9) antamassaan ratkaisussa kohdassa perustelussa todennut, että kolmella kuu-
kaudella ei ratkaisun lopputuloksen kannalta ole tässä asiassa merkitystä vaikka tuona 19.7.2004–1.11.2004 jakamatta jäi 
tai myöhästyi lähes miljoona jaettavaksi toimitettua mainoslehteä joista vastaaja peri jakelumaksua n. 80.000 €. 
22.10.2014 Helsingin käräjäoikeuden päätöksen (s.7 ja 10) oleva käräjäoikeuden tulkinta kimppulapuista on virheellinen. 
Kimppulaput kirjoitettiin vastaajan edustajan, myyntineuvottelijan ja yhteyshenkilö Ari Hillin antamien ohjeiden mukaan 
vuoden 2006 helmikuulle saakka, jonka Hillin antaman ohjeen noudattamisen johdosta sivukylät jäivät jakamatta. Sähkö-
postitse helmikuussa 2006 tulleen uuden kimppulappuohjeen ja kimppulappumallin kantaja otti heti käyttöön. Kyse ei siis 
ollut kantajan kimppulappukäytössä tekemästä virheestä, vaan vastaajan antamasta kimppulappuohjeistuksesta. 
22.10.2014 Helsingin käräjäoikeus on (s.10) hyväksynyt vastaajan todistajan Peter Karlssonin kertomuksen siitä, että 
osoitteettomien lähetysten jakelu, täten myös Savenmaa Ky:n mainoslehtien jakelu oli massatoimintaa. Tulkinta on ta-



voitteellinen virhetulkinta, koska vastaajan sopimus-, toimitus- ja jakeluehdoissa on tarkasti yksilöidyt jakelutoimintaa 
koskevat ehdot, eikä minkäänlaista mainintaa tai viittausta siitä, että jakelut olisivat massatoimintaa.  
22.10.2014 Helsingin käräjäoikeus on (s.16) ratkaisun perusteluissa todennut, että vahingonkorvauslain säännökset eivät 
tule sovellettavaksi, koska vahingonkorvauslain 1 luvun 1 §:n mukaan vahingonkorvauslaki ei koske sopimukseen perustu-
vaa korvausvastuuta. Asiassa käräjäoikeus on kirjannut virheellisen perustelun, koska se on tiennyt, että kantajalla ei ollut 
vastaajan kanssa 01.11.2004 alkaen laissa tarkoitettua kirjallista sopimusta.  
22.10.2014 Helsingin käräjäoikeus on (s.16) perusteluissa todennut KKO:n 2013:33 ennakkopäätöksen perusteella, että 
kantaja ei voi kohdistaa korvausvaatimuksia alirahdinkuljettajaan. Kyseistä KKO:n 2013:33 päätöstä ei voida soveltaa Sa-
venmaa Ky / posti tapaukseen syystä, että ko. tapauksessa sekä hovi ja korkein oikeus pitivät käräjäoikeuden antaman 
päätöksen sellaisenaan voimassa, ja käräjäoikeuden päätös perustui siihen, että rahdin lähettäjä oli vastuussa kuljetetta-
van tavaran kiinnityksen pettämisestä ja tästä tapauksessani ei ole kyse. Toisekseen asiassani vastaaja oli perättäiskulje-
tuksen osapuoli koska oli todistajiensa mukaan hyväksynyt mainoslehtien kimppuja seuraavat kimppulaput rahtikirjoiksi.  
22.04.2016 Helsingin hovioikeus on (s.7) hyväksynyt käräjäoikeuden näkemyksen siitä, että osoitteettomien jakelu on 
ollut massatoimintaa. Hyväksyminen on asiavirhe koska vastaajan sopimus-, toimitus- ja jakeluehdoissa on tarkasti yksi-
löidyt jakelutoimintaa koskevat ehdot, eikä mainintaa tai viittausta siitä, että jakelut olisivat jotenkin ns. massatoimintaa. 
22.04.2016 Helsingin hovioikeus on (s.7) todennut, että kun osapuolten kesken on sovittu, että rahtikirjaa ei tarvitse teh-
dä eikä se ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa, sopimus on pätevä ja siihen sovelletaan tiekuljetussopimuslain 
säännöksiä vaikka rahtikirjaa ei ole tehty tai sillä ei ole säädettyä sisältöä. Hovioikeus ei ole toteamaansa oikeuskäytäntöä 
soveltanut päätökseensä perättäiskuljetuksesta, vaikka hovioikeuden toteamus merkitsi sitä, että kyseessä oli perättäis-
kuljetus. 
22.04.2016 Helsingin hovioikeus on (s.7) todennut rahdinkuljettajan velvollisuuden pyytää ohjetta siltä, jolla on oikeus 
määrätä tavarasta. Toteamaansa tiekuljetuslain määräystä hovioikeus ei kuitenkaan ole tavoitteensa mukaisesti sovelta-
nut päätöksessään, vaan hyväksyi sellaisenaan käräjäoikeuden ratkaisun asiassa, jossa tätä velvoitetta ei otettu ratkaisun 
perusteeksi.  
22.04.2016 Kun Helsingin hovioikeus on (sivulla 11) Tuomiolauselmassaan hyväksyi sen, että käräjäoikeuden välituomiota 
ei muuteta, samalla sen, että vastaaja välttyi tuhansilta samankaltaisilta kanteilta ja korvausvaatimuksilta. 
02.12.2016 Korkein oikeus on päättänyt, että valituslupaa ei myönnetä.  
 
Nämä edellä esitetyt oikeudenkäynnin puutteet ja yksipuoliset tulkinnat merkitsevät sitä, että koko oikeusprosessin aika-
na Savenmaa KY/Hannu Pihlajamaa ei saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, eikä oikeusturva kantajan kohdalla 
toteutunut. 
 
  

 


