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  Asiamies ja prosessiosoite 
 . 

Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito 
pyydetään lähettämään  

 
  Asianajotoimisto Heikki Kukkonen sMBR Oy 
  Asianajaja, varatuomari Heikki Kukkonen 
  Uusikatu 58 B 17 90100 Oulu 
 
  Toimisto: 
  Tel. 0505605442 
  Fax. (08) 5425135 
  Email. Toimisto@heikkikukkonen.com  
 
  ajanvaraukset, asiakirjat, määräajat, istuntoasiat ja 
  laskutus. 
 
  www.heikkikukkonen.com 
      
  
Vastaaja  
 
  Itella  Oyj  
  Y-tunnus 1531864-4 
 
  Asiamiehenä AA Jyrki Siivola 
 
Asia  Vahingonkorvaus ym. 
 
Vireille  19.4.2013 
 



2 

 

 

 

LAUSUMAN ANTAMINEN : 

Pöytäkirjassa on pyydetty lausuma, kohdassa valmistelun jatkaminen ja pääkäsittely 

Savenmaa Ky vastaa kysymyksiin selvyyden vuoksi kohdittain jättäen käräjäoikeuden 
kysymyksen näkyviin. 

 
 

1. Savenmaan tarkennettava viimeistään 8.10.2014:  
 
Kysymys: mihin postiinjättöluetteloon/postiinjättöluetteloihin 19.7. - 1.11.2004 laskelma 
perustuu  
 
Vastaus: Postiinjättöluettelot, joita on käytetty kysymyksessä olevalla ajanjaksolla 
ennakkotilausten tekemiseen ja jotka ennakkotilaukset ovat samalla ovat olleet 
lähetyslistoja, ovat olleet syyskuuhun 2004 saakka vuoden 2000 ajankohdan 
postiinjättöluettelo ja syyskuusta lukien vuoden 2004 ajankohdan postiinjättöluettelo. 
 
Huomattava kuitenkin on, että laskelmat eivät perustu postiinjättöluetteloihin.  
 
Laskelmat perustuvat lähetyslistoihin ja tilastokeskuksen tilastoihin. 
Lähetyslistoissa olevat mainosten kpl määrät ovat pienempiä kuin postiinjättöluetteloissa 
olevat määrät. 
 
Lähetyslistoissa olevia mainosten lähetysmääriä on verrattu tilastokeskuksen tilastoihin ja 
näin saatu tieto siitä kuinka paljon talouksia on kullakin jakelualueella ollut mahdollista 
jakaa.  
 
Kysymys: mitä Tilastokeskuksen tilastotietoa vahingonkorvauslaskelmassa on käytetty  
 
Vastaus: Vahingonkorvausta laskettaessa on käytetty tilastokeskuksen 
postinumerokohtaista talousmäärätilastoa vuoden 2004 lopussa. 
 
K. 14. Postiinjättöluettelo vuodelta 2000. 
Todistusteema: Postin ilmoittamat määrät jakelumäärien tarpeesta  
K15. Postiinjättöluettelo vuodelta 2004. 
Todistusteema: Postin uudet ilmoittamat määrät jakelun tarpeesta   
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LAUSUMA ERITYISKYSYMYKSISTÄ: 
 
 

1. Onko kanneoikeus vanhentunut (TiekuljSL 41 §) koskien aikaa 19.7. - 11.11.2004 
 
Kanneoikeus em. ajalta ei ole vanhentunut. 
 
Perusteita; 
Helsingin käräjäoikeus on 27.5.2011 välituomiossaan 19949 tehnyt päätöksen, että 
kanneoikeus olisi em. ajalta on vanhentunut.  
 
Mainitun käräjäoikeuden päätöksen Helsingin hovioikeus on 19.4.2013 antamallaan 
lainvoimaisella tuomiolla Nro 1226 kumonnut ja todennut; ”Käräjäoikeuden välituomio 
27.5.2011 kumotaan ja poistetaan paitsi siltä osin kuin vaatimus on jätetty tutkimatta 
1.313.540,47 euron ylittävältä osaltaan ja 19.7.2004 edeltävään aikaan kohdistuneena.” 
  
Tämä em. päätös tarkoittaa sitä, että HO on katsonut, että kantajan kanneoikeus on 
voimassa 19.7.2004 - 1.11.2004. Tällöin kuitenkin, jos vastaajan toiminta katsotaan 
törkeäksi tai tahalliseksi. Törkeyttä ja tahallisuutta HO ei ole tutkinut vaan on siltäkin osin 
palauttanut asian KO:een. Tähän ratkaisuun on vastaajakin tyytynyt. 
 
1.1 Voivatko Savenmaa Ky:n esittämät seikat ylipäänsä muodostaa 
tiekuljetussopimuslain tarkoittaman törkeän huolimattomuuden.  
 
Vastaus: Voivat muodostaa tiekuljetuslain tarkoittaman törkeän huolimattomuuden.  

Perusteet: 
 
Tarkastelu ajalla 19.7.2004 - 1.11.2004 pohjautuu tiekuljetussopimuslakiin, jonka 
soveltamiseen ko. ajalla molemmat osapuolet ovat tyytyneet (vrt. HO:n päätös). 
Kuljetusalalla on kyse korostuneesta huolellisuusvelvollisuudesta 
 
Savenmaa Ky toimitti ennen jokaista ykkösosoitteetonta määräpäivämainosjakelua Itella 
Oyj:lle tiedot kaksi viikkoa ennen jakelua siitä, mihin pitää jakaa ja minkä verran talouksille. 
Savenmaa Ky lähetti sitten kahden viikon kuluttua kunkin jakelun ennakkoilmoituksensa 
mukaan, koska Itella Oyj ei kertaakaan ilmoittanut, että jakelua ei voi toteuttaa 
ennakkoilmoituksen mukaan, mistä sen olisi sovitun käytännön mukaan kuulunut ilmoittaa. 
 
Sittemmin Savenmaa Ky:lle alkoi tulla tietoja siitä, että toriautoja oli käynyt etukäteen 
ilmoitettuina ja ennakkojakelun mukaisin aikoina eri toreilla, mutta asiakkaita ei ollut tullut 
vaikka kävijöitä kyseisillä toreilla oli yleensä ollut. Tästä toriautojen kuljettajat ilmoittelivat 
Savenmaa Ky:lle. 
 
Kun Savenmaa alkoi kysellä Itella Oyj:ltä syytä, miksi muutamilla paikkakunnilla ei 
mainoksia ollut jaettu, Itella Oyj joissakin tapauksissa myönsi asian, mutta ei ryhtynyt 
selvittämään sitä, miksi jakeluhäiriöitä oli ilmaantunut. Kun asiaa useampaan otteeseen 
kysyttiin Itella Oyj:ltä, se ei halunnut edelleenkään selvittää häiriöitä ja lopuksi kieltäytyi 
kokonaan antamasta tietoja uhaten Savenmaa Ky:tä oikeustoimilla, jos kyselyt eivät lopu. 
Itella Oyj katsoi Savenmaa Ky:n syyllistyvän yritysvakoiluun  tiedonhankinnassaan. 
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Itella Oyj laskutti palvelutilauksessa/ennakkotiedossa jaettavaksi ilmoitettujen 
mainosmäärien mukaisesti, vaikka oli jättänyt jakamatta osan  sille jaettavaksi lähetetyistä 
mainoksista.  Savenmaa Ky maksoi Itella Oyj:n lähettämien laskujen mukaisesti. 
 
Eli mikäli vastaaja olisi TKSL:n 3-luvun 12 §:n edellyttämällä tavalla eli tehnyt varaumat 
rahtia vastaanottaessa havaitsemistaan puutteista olisi vahingoilta vältytty. 
 
Sama koskee TKSL:n 3-luvun 22 ja 23 §:n mukaisesta tilannetta eli vastaajan olisi tullut 
ilmoittaa ettei se voi täyttää mainosten jakamista sovitulla tavalla, eli mainokset myöhästyvät 
ja/tai ne/niitä jää jakamatta, olisi vahingoilta vältytty. 
 
1.2 Onko Itella Oyj:llä ollut väitetty sopimukseen perustuva toimimisvelvollisuus ja 
onko se syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. 
 
Vastaus(1): Itella Oyj:llä on ollut sopimukseen perustuva toimitusvelvollisuus ajalla 
18.10.2004 – 1.11.2004. Muuna nyt käsillä olevana kanneaikana Savenmaa Ky on ollut 
Itella Oyj:n ns.käteisasiakas. Tämä tarkoitti sitä, että Savenmaa Ky maksoi jokaisen 
jakeluerän ennen sen jakelua Nivalan postiin ennakkoilmoituksensa mukaisesti. Itella Oyj 
otti joka kerta maksusuorituksen vastaan eikä ilmoittanut, että se hoida jakelua. Täten se 
sitoutui joka jakelukerralla , Savenmaa Ky:n ollessa käteisasiakkaanakin, hoitamaan jakelun 
ennakkoilmoituksen mukaan. 
 
Vastaus (2): Itella Oyj syyllistyi törkeään huolimattomuuteen niin silloin, kun Savenmaa Ky 
oli ns. sopimusasiakas ja myös silloin, kun Savenmaa Ky oli ns. käteisasiakas. Törkeän 
huolimattomuuden perusteluiden osalta viittaamme edellä olevaan kohtaan 1.1 
 
2. Käräjäoikeus ratkaisee esikysymyksenä, voiko Savenmaa Ky kohdistaa Itella 
Oyj:öön vaatimuksia ajalta 2.11.2004 lukien, kun asiassa on riidatonta, että Itella Oyj:n 
suorittamat Savenmaa Ky:n mainosjakelut 2.11.2004 alkaen perustuvat Savenmaa Ky:n ja 
Lehtiyhtymä Oy:n väliseen sopimukseen. Itella Oyj on jakanut kyseiset mainokset 
Lehtiyhtymä Oyj:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella.  
 
Kohdan esikysymys on jo ratkaistu. Perusteita; 
Helsingin käräjäoikeus on 27.5.2011 välituomiossaan 19949 tehnyt päätöksen, että 
Savenmaa Ky:llä ei ole kanneoikeutta mainitulta ajalta. 
 
Mainitun käräjäoikeuden päätöksen Helsingin hovioikeus on 19.4.2013 antamallaan 
lainvoimaisella tuomiolla Nro 1226 kumonnut ja todennut; 
 
”Ratkaisu kumotaan ja poistetaan siltä osin kuin siinä on lausuttu 1.11.2004 jälkeiseen 
aikaan kohdistuvista vaatimuksista. 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. Muutoin kanne on 
1.11.2004 jälkeisen ajan osalta tutkittava.” 
 
Hovioikeuden ratkaisu merkitsee sitä, että sillä seikalla, että mainosjakelu on 2.11.2004 
alkaen tapahtunut kantajan ja Lehtiyhtymä Oyj:n sopimukseen perustuen ei ole 
kanneoikeuden näkökulmasta tarkastellen merkitystä. 
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Hovioikeus on myös todennut että; 
HO (s. 8, 1. kpl) ”.... kanne on otettava tutkittavaksi vahingon aiheuttamista ja 
perusteettoman edun syntymistä koskevien Savenmaan väitteiden perusteella." (Koskee siis 
1.11.2004 jälkeistä aikaa). 
 
Asiassa on mitä ilmeisimmin erityistä merkitystä sillä, että jakelutiedot vaihdettiin Savenmaa 
Ky:n ja Itellan kesken myös Lehtiyhtymän sopimusjakson aikana edelleen niiin kuin 
aikaisemminkin. Tällöin säilyi edelleen Savenmaa Ky:n ja Itellan välinen toiminnallinen 
yhteys samanlaisena kuin 1.11.2004 edeltäneenä aikana. Itella toteutti käytännössä kaikki 
Savenmaa Ky:n mainosjakelut ja saattoi siten aiheuttaa Savenmaa Ky:lle vahinkoa ja saattoi 
siten perusteettomasti hyötyä Savenmaa Ky:n kustannuksella. Tätä toiminnallista yhteyttä 
korosti vielä se, että Lehtiyhtymä oli tavallaan ”läpilaskuttaja”, joka välitti Itellan laskut 
Savenmaa Ky:n maksettaviksi vaikka ne maksettiinkin Lehtiyhtymän tilille. 
Edellä olevaan liittyen myös HO (s. 8, 3. kpl) ”Oikeudellisesti selvänä ei voida pitää 
myöskään sitä käräjäoikeuden johtopäätöstä, että Savenmaan ja Itellan välille ei olisi voinut 
syntyä sopimussuhdetta jakelutietojen luovutuksen kautta (vrt. KKO 2006:71, perustelut 
kohta 16), eikä liioin sitä, että Itella ei olisi saanut Savenmaan kustannuksella perusteetonta 
etua (vrt. KKO 2003:111).” 
 
HO (s. 8, 4. kpl) ”Edellä lausutuin perustein asiassa ei voida pitää ilmeisenä, että 
Savenmaan vetoamat seikat eivät voisi johtaa Savenmaan vaatimiin oikeusseuraamuksiin 
siltä osin kuin käräjäoikeus on hylännyt, asiallisesti ottaen jättänyt enemmälti tutkimatta 
kannevaatimukset 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta.” 
 
Tältäosin tapaukseen ei sovellu lainkaan hovioikeuden jälkeen tullut ennakkotapaus KKO 
2013:33, jossa on kysymys aivan erilaisesta tapahtumakonstruktiosta. 
 
Lisäksi; 
TKSL:n 7 luvun 47§:n perusteella kanne voidaan ajaa; ”vain ensimmäistä tai viimeistä 
rahdinkuljettajaa vastaan, tai sitä rahdinkuljettajaa vastaan, jonka suorittaman 
kuljetusosuuden aikana katoaminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai luovutuksen 
viivästymisen aiheuttanut tapahtuma sattui.” 
 
Nyt käsillä olevassa asiassa sekä viimeinen, että vahingon aiheuttaja on sama taho, joten 
kanteen ajamisoikeus Itella Oyj:tä vastaan TKSL:n perusteella on perusteltua. 
 
Vielä asiassa on huomioitava se, että lähes kaikki perusteettoman edun palautuksena 
vaadittavat kantajalle syntyneet vahingot johtuivat siitä, että vastaajan 
talousmäärätiedostoissa oli liian suuret talousmäärätiedot, jotka johtuivat mm. siitä, että 
niihin oli liitetty mm. yritysten postiinjättöpisteet joita tiedostossa ”taloudet” ei pitänyt olla. Piti 
olla vain kuluttajakotitaloudet joille mainokset tilattiin jaettavaksi, sekä siitä, että vastaaja ei 
ilmoittanut kantajalle ohjaus- ja talousmääriä koskevista muutoksista eikä mahdollisesti 
tekemistään määräaikaispäivityksistä  ja puhumattakaan siitä, että vastaaja olisi ilmoittanut 
alan käytännön mukaisesti viimeisimmät ohjaus- ja talousmäärätiedot Savenmaa Ky:n 
tilattua jakelupalvelun vastaajalta. 
 
Väitetyt kantajan tekemät virheet johtuivat näin ollen täysin siitä, että kantaja ei saanut päi-
vitettyjä tietoja edes niitä vaatiessaan ja vastaajan kantajalle toimittamissa tiedostoissa 
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olleista virheistä joista kantaja ei voi olla vastuussa eikä näin ollen myöskään väitetyistä 
kantajan tekemistä virheistä.  
 
Pääosa perusteettoman edun palautusvaatimuksesta koostuu täten mainitusta vastaajan ta-
hallisesta ja törkeän huolimattomasta toiminnasta.  
 
TKSL:n 4-luvun 37 §:n mukaan kanne voidaan perustaa myös muuhun kuin osapuolten 
välisen kuljetussopimukseen. 
 
Yleiselle perusteettoman edun palautusvastuulle on vakiintuneesti asetettu kolme 
edellytystä. Nämä ovat  
1) edun syntyminen, 2) edun perusteettomuus ja 3) hyötyminen toisen kustannuksella eli 
edun ja sitä vastaavan menetyksen syy-yhteys. Nämä kaikki täyttyvät nyt esillä olevassa 
asiassa. 
 
Edun perusteettomuutta on tapana arvioida kysymällä, onko varallisuudensiirto perustunut 
pätevään oikeusperusteeseen. Pätevä oikeusperuste ei voi olla se, että vastaajan on 
maksattanut kantajalla tekemätöntä työtä. 
 
3. Jos Savenmaa Ky voi esittää vaatimuksia Itella Oyj:ä kohtaan, ovatko ne 
kuitenkin vanhentuneita ajalta ennen 8.9.2006 ( yksi vuosi 60 päivää ennen haasteen 
tiedoksiantoa 7.11.2007)  
 
Vaatimukset eivät ole vanhentuneet 19.07.2004 alkaen mitään osin. Perusteita; 
TKSL:n 6 luvun 41 §:n mukaan kanne on pantava vireille; ”…, jos kanteen perusteena on 
tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, kolmen vuoden kuluessa. 
Tämä määräaika alkaa: 
2) ….tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, kuudenkymmenen päivän kuluttua 
siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kuljetettavakseen” 
 
Kun käsiteltävänä olevan kanteen perusteena on sekä tahallisuus että törkeä 
huolimattomuus, kanteessa esitetyt vaatimukset eivät ole miltään osin vanhentuneet. 
 
 
 
Oulussa 8.10.2014 
 
 Savenmaa Ky 
 
 
 
 Heikki Kukkonen 
 AA, VT 
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Todistajat ja kuultavat: 
 
Hannu Pihlajamaa 
Teema: Osapuolten väliset sopimukset ja niiden toteutuminen. 
 
Heikki Häyrynen: 
Teema: Savenmaan vaatimuksien perustelut ja sopimukset. Postiinjättöluettelot 19.7.-
1.1.2004 ja niihin liittyvät seikat. Tilastokeskuksen tilastotiedot ja vaatimuksien 
laskentaperusteet. Kanne oikeuden vanhentumiseen liittyvät seikat. Törkeään 
huolimattomuuteen liittyvät tapahtumat ja seikat. Vastaajan sopimusrikkomuksien 
ilmeneminen. Sopimukset Itellan, Savenmaan ja Lehtiyhtymän välillä ja sopimuksien 
sitovuus ja noudattaminen.. 
 
Kirjalliset todisteet: 
 
K 4. Suomen Posti Oyj:n yleiset sopimusehdot 1.7.2004. Todistusteema; Sopimusehdot ja 
postin vastuu seuranta ja ilmoitusvastuu palvelun toteutumisesta  
 


