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1. Savenm 

Viite: HOVISTA PALAUTUNUT 

1. Savenmaa Ky on vaatinut, että Itella Oyj velvoitetaan 
suorittamaan sille 
- perusteettoman edun palautuksena 78.903 euroa ajalta 
19.7.2004-1.11.2004, 
- perusteettoman edun palautuksena 501.821 euroa ajalta 
1.11.2004-30.6.2007, 
- korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista tuottokorkoa 78.903 
eurolle 10.10.2004 lukien 30.10.2006 saakka, 
- korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista tuottokorkoa 80.867 
eurolle 1.12.10.2004 lukien 30.10.2006 saakka, 
- korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista tuottokorkoa 248.751 
eurolle 1.6.2005 lukien 30.10.2006 saakka, 
- korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista tuottokorkoa 122.001 
eurolle 1.5.2006 lukien 30.10.2006 saakka, 
- kaikille edellä kerrotuille määrille korkolain 4 §:n 1 momentin 
mukaista viivästyskorkoa 31.10.2006 lukien, 
- ajalta 31.10. - 31.12.2006 kertynyttä viivästyskorkoa 24.400 
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine 
viivästyskorkoineen 1.12.2006 lukien sekä 
- ajalta 1.1.2007 - 30.6.2007 kertynyttä viivästyskorkoa 25.802 
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine 
viivästyskorkoineen 1.4.2007 lukien 

2. Savenmaa Ky on vaatinut, että Itella Oyj velvoitetaan 



Perusteet 

suorittamaan sille 
- vahingonkorvauksena 22.669 euroa ajalta 19.7.2004 -
1.11.2004, 
- korkolain 3 §:n 2 mukaista tuottokorkoa 22.669 eurolle 
10.10.2004 alkaen 30.10.2006 asti, 
- korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 
30.6.2010 lukien ja 
- kaikille edellä kerrotuille määrille korkolain 4 §:n 1 momentin 
mukaista viivästyskorkoa 31.10.2006 lukien. 

3. Savenmaa Ky on vaatinut, että Itella Oyj velvoitetaan 
suorittamaan sille korvaukseksi perusteetta maksettujen 
jakelumaksujen ja ylimääräisten jakelumaksujen arvonlisäveroa 
ajalta 19.7.-1.11.2004 yhteensä 24.377 euroa korkolain 3 §:n 2 
mukaisine tuottokorkoineen laskujen maksupäivistä alkaen 
1.11.2007 asti ja korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine 
viivästyskorkoineen 30.6.2010 lukien. 

4. Savenmaa Ky on vaatinut, että Itella Oyj velvoitetaan 
suorittamaan sille korvaukseksi perusteetta maksettujen 
jakelumaksujen ja ylimääräisten jakelumaksujen 
arvonlisäverosta ajalta 1.11.2004 - 30.6.2007 asti yhteensä 
155.142 euroa korkolain 3 §:n 2 mukaisine tuottokorkoineen 
laskujen maksupäivistä alkaen 30.6.2007 asti sekä korkolain 4 
§:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 30.6.2010 
lukien. 

5. Savenmaa Ky on vaatinut, että Itella Oyj velvoitetaan 
suorittamaan korvaukseksi sen oikeudenkäyntikuluista 
asianajolaskun määrän 178.421,07 euroa, mikä määrä ei 
sisällä arvonlisäveroa ja asianosaiskuluina 616.893,99 euroa, 
molemmat määrät viivästyskorkoineen. 

Ajanjakso 19.7.2004 -1.11.2004 

Itella Oyj on jäljempänä kerrotuin tavoin menetellessään 
aiheuttanut törkeän huolimattomalla menettelyllään Savenmaa 
Ky:lle vahinkoa ja saanut itselleen perusteetonta etua 
laskuttaessaan työstä, jota se ei ole tehnyt. Erityisen 
moitittavaa on ollut, että Itella Oyj ei ole ilmoittanut tietämistään 
ja havaitsemistaan virheistä Savenmaa Ky:lle, minkä 
seurauksena Savenmaa Kyille on aiheutunut huomattavia 
vahinkoja, kun se on useiden vuosien ajan painanut ja 
toimittanut jakeluun mainoslehtiä, jotka Itella Oyj on vain 
hävittänyt. 

Savenmaa Ky on ajalla 19.7.2004 -1.11.2004 toimittanut Itella 
Oyj:Ile jaettavaksi yhteensä 994.001 sellaista lehteä, jotka Itella 



Oyj on jättänyt kokonaan jakamatta, Itella Oyj on saanut 
perusteettomasti jakelumaksuja jakamatta jääneistä lehdistä 
Savenmaa Ky:n kustannuksella 78.903 euroaja aiheuttanut 
vastaavansuuruisen vahingon. 

Näiden jakamatta jätettyjen lehtien painatuksesta Savenmaa 
Ky:lle on aiheutunut ajalla 19.7. -1.11.2004 vahinkona 
ylimääräisiä painokuluja 22.669 euroa. 

Tähän jakamattomuuteen on ollut useita syitä. Ensinnäkin Itella 
Oyj on toimittanut Savenmaa Ky:lle paperiversiona 
postiinjättöluettelot, joissa se oli antanut jakelumäärätiedot 
alueiden talouksista. Savenmaa Ky oli vähentänyt 
jakelumäärätiedoista arvioimansa mainoskieltotalouksien 
määrät ja toimittanut mainokset postin jakeluun. Sittemmin oli 
selvinnyt, että määrät olivat olleet paljon suuremmat kuin 
Tilastokeskuksen tiedot asuntokunnista. Savenmaa Ky oli siten 
toimittanut jaettavaksi huomattavasti enemmän lehtiä kuin mitä 
tosiasiassa oli jaettu. 

Savenmaa Ky oli ilmoittanut Itella Oyj:lle jakeluun tulevien 
mainoslehtien määrän kaksi viikkoa ennen jakelupäivää. Itella 
Oyj:llä on siten kaksi viikkoa aikaa tarkastaa lähetystiedot ja 
tiedottaa puutteellisuuksista Savenmaa Ky:lle, mutta sen se on 
laiminlyönyt ja heittänyt jakamatta jätetyt mainokset roskiin. 
Itella Oyj:n menettely on ollut vastoin asianosaisten välillä 
sovellettavien sopimusehtojen vastaista, koska se oli 
sopimusehtojen mukaan sitoutunut siihen, että lähetykset 
jaetaan 92 prosentin varmuudella määräpäivänä ja loput 
lähetyserän mainokset viimeistään kahden seuraavan 
työpäivän aikana eli että kaikki lähetyserät jaetaan 100 
prosenttisesti. Lisäksi Itella Oyj oli sopimuksen kohdassa 13 
sitoutunut siihen, että mikäli lähetyksiä ja/tai aineistoa ei voida 
käsitellä sovitulla tavalla, sen velvollisuus on ilmoittaa siitä 
asiakkaalle. 

Sellaista sopimusehtoa, jonka mukaan Itella Oyj olisi voinut 
periä maksun jakamatta jätetyistä mainoksista, on pidettävä 
kohtuuttomana ja sitä on tulkittava määräävässä 
markkina-asemassa olleen vakiosopimusehdot laatineen Itella 
Oyj:n vahingoksi. 

Kun Savenmaa Ky on maksanut jakeluun toimitettujen lehtien 
lukumäärän perusteella, Itella Oyj on saanut perusteetonta 
etua Savenmaa Ky:n kustannuksella ja Savenmaa Ky:lle on 
syntynyt painatuskuluja sellaisten mainoslehtisten 
painamisesta, jotka Itella Oyj on jättänyt jakamatta ja hävittänyt. 

Vahinkoa ja perusteetonta etua on syntynyt myös siitä, että 
Savenmaa Ky on Itella Oyj:ltä saamansa ohjeen mukaan 



vuodesta 2000 vuoden 2006 maaliskuuhun asti merkinnyt 
mainosten jakoa ohjaavaan jakelukimppujen päällä olevaan 
kimppulappuun ainoastaan alueen jakelusta vastaavan 
jakelutoimipaikan nimen ja postinumeron. Se ei ole merkinnyt 
kimppulappuihin osoitepostinumeroja eli sivukylien 
ohjaustietoja. Tästä syystä Itella Oyj ei ole muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta jakanut Savenmaa Ky:n mainoksia 
sivukylille vaan ainoastaan jakelutoimipaikan talouksiin. Vaikka 
Itella Oyj:lle oli ilmoitettu hyvissä ajoin etukäteen 
jakelusuunnitelma, se ei ole kertaakaan ilmoittanut, että jakelua 
ei voida tehdä suunnitelman mukaisesti. Se ei myöskään ole 
kysynyt Savenmaa Ky:ltä, mitä ylimääräisille jakamatta jäädyille 
mainoksille tuli tehdä vaan se on hävittänyt ne. Itella Oyj:n on 
täytynyt etukäteen saamiensa jakelulistojen eli ohjaus- ja 
kappalemäärätietojen perusteella tietää, että jakoerässä 
olevissa ohjaustiedoissa oli puutteita, joten sen olisi 
sopimusehtojen 13 kohdan, tiekuljetussopimuslain 22 §:n ja 
hyvän liiketavan mukaisesti pitänyt ilmoittaa siitä Savenmaa 
Ky:lle, jotta kimppulappujen ohjaustiedot olisi voitu korjata 
ennen jakelua. Nyt se sen sijaan on laskuttanut myös 
sellaisesta tuosta, jota se ei ole tehnyt, kun se on jättänyt 
sivukylät jakamatta. 

Itella Oyj oli myös jakanut lehtiä myöhässä tai jättänyt niitä jopa 
kokonaan jakamatta myöhästymisen vuoksi. Mainokset oli 
jako-osoitteissa 69300 Toholampi jaettu sovitun jakopäivän 
9.9.2004 sijasta vasta 13.9.2004, jako-osoitteissa 38460 
Mouhijärvi ja 35400 Längelmäki sovitun päivän 17.9.2004 
sijasta vasta 20.9.2004 sekä jako-osoitteissa 35600 Halli, 
35400 Längelmäki ja 83400 Viinijärvi sovitun jakopäivän 
22.10.2004 vasta 25.10.2004. Koska saman jakelupäivän 
mainosposti lähtee lajittelukeskuksesta eri jakelutoimipaikkoihin 
samanaikaisesti, saman näiden päivien postituserät ovat 
myöhästyneet jakelusta myös muissa kyseisen lähetyserän 
jakelutoimipaikoissa. 

Jakelujen myöhästymisistä on aiheutunut Savenmaa Ky:lle 
vahinkoa, joka olisi voitu välttää, jos Itella Oyj olisi hyvän 
liiketavan mukaisesti ilmoittanut sille havaintonsa siitä, että 
jakelua ei voida tehdä ennen torimyyntiauton paikalle 
saapumista. 

Tämän lisäksi Itella Oyj oli muuttanut sivukylille jaettavaksi 
tarkoitettujen mainoslehtien jakeluohjeita ilmoittamatta siitä 
Savenmaa Ky:lle. Näissä ohjaustietomuutoksissa on ollut 
kysymys sekä jakelutoimipaikkojen että osoitetoimipaikkojen 
numero- ja nimimuutoksista eli ne ovat koskeneet jakelu- ja 
osoitetoimipaikkojen lakkautuksia, uusien perustamista, 
osoitetoimipaikkojen siirtämisiä toiseen jakelutoimipaikkaan ja 
osoitetoimipaikkojen reittien muuttamista. 



Yleisten sopimusehtojen mukaan Itella Oyj:n olisi pitänyt 
ilmoittaa tällaisista muutoksista kuukautta aikaisemmin. Tämän 
se on laiminlyönyt. Tästä on seurannut, että lähetykset eivät ole 
ohjautuneet ajoissa oikeille jakelu- tai osoitetoimipaikoille ja 
seurauksena on ollut jakelujen myöhästymisiä ja osa 
mainoksista on jätetty kokonaan jakamatta. 

Itella Oyj:n menettely on kokonaisuudessaan ollut tahallista tai 
ainakin törkeän huolimatonta. 

Ajanjakso 1.11.2004-30.6.2007 

Vastaavasti on Savenmaa Ky ajalla 1.11.2004 - 30.6.2007 
toimittanut Itella Oyj:n kautta jaettavaksi 5.814.204 sellaista 
lehteä, jota ei ole lainkaan jaettu. Niistä on aiheutunut 
ylimääräisiä jakelukuluja 501.821 euroa. Syyt jakamatta 
jättämiselle tai myöhässä jakamiselle ovat olleet samat kuin 
edelliselläkin jaksolla. 

Itella Oyj:n menettely on joka kohdassa ollut tahallista tai 
vähintäänkin törkeän huolimatonta. Itella Oyj on saanut kaikista 
Savenmaa Ky:n ryhmäjakeluista ennakkotiedon 
palvelutilauksen muodossa kaksi viikkoa ennen jakelun 
määräpäivää. Tekemällä varauman Itella Oyj olisi voinut antaa 
tiedon siitä, voidaanko jakelu hoitaa siten kuin se oli tilattu. Jos 
se olisi tilanteen niin vaatiessa ilmoittanut, että jakelu ei onnistu 
palvelutilauksen mukaan, Savenmaa Ky:llä olisi ollut 
mahdollisuus jättää jakelu lähettämättä tai järjestää se muulla 
tavalla. 

VASTAUS 

Vaatimukset Itella Oyj on vaatinut, että kanne hylätään ja että Savenmaa Ky 
velvoitetaan suorittamaan sille korvaukseksi 
oikeudenkäyntikuluista 296.852,66 euroa ( ei sisällä 
arvonlisäveroa) viivästyskorkoineen. 

Perusteet 

Ajanjakso 19.7.2004 -1.11.2004 

Menettely, johon Savenmaa Ky väittää Itella Oyj:n 
syyllistyneen, ei ole tiekuljetussopimuslaissa tarkoitettua 
törkeää huolimattomuutta, joten kolmen vuoden 
vanhentumisaika ei tule sovellettavaksi. Siksi kaikki 
vaatimukset, jotka kohdistuvat aikaan 19.7.2004 -1.11.2004 
ovat vanhentuneet. Kanne olisi pitänyt nostaa vuoden ja 60 
päivän kuluessa siitä, kun Savenmaa Ky oli toimittanut kunkin 
mainoslehtierän jaettavaksi. 



Itella Oyj ei myöskään ole menetellyt asiassa huolimattomasti 
tai syyllistynyt sopimusrikkomukseen. 

Asianosaisten välillä voimassa olleiden sopimusten mukaan 
Itella Oyj ei ole ollut velvollinen tarkastamaan jakeluun 
toimitettujen mainoslehtien määrää tai jakelumerkintöjä eikä 
tiedottamaan Savenmaa Ky:lle mahdollisista virheistä tai 
puutteista. Osoitteettoman mainosjakelun luonne huomioon 
ottaen jakeluun tulleiden mainoslehtien määrien seuraaminen 
olisi ollut täysin mahdotonta. 

Itella Oyj ei myöskään ole ollut velvollinen tarkistamaan 
ennakkoon toimitettua jakelusuunnitelmaa vaan 
jakelusuunnitelman tarkoitus on ollut ainoastaan varmistaa 
jakeluresurssien riittävyys suunnitellulla reitillä. 

Itella Oyj on käsitellyt kaikki jakeluun tulleet mainoserät 
kuljettamalla ne jakelupisteisiin. Sopimuksen perusteella Itella 
Oyj:llä on ollut oikeus hävittää ylimääräiset mainokset. 

Ryhmäjakelun lukumäärätiedot perustuvat Itella Oyj:n 
keräämiin ja ylläpitämiin jakelupistetietoihin kotitalouksista ja 
yrityksistä. Ne päivitetään kaksi kertaa vuodessa tapahtuvassa 
päivityksessä vastaamaan sen hetkistä tilannetta. 
Jakelumäärät muuttuvat jatkuvasti, eivätkä tiedot voi olla täysin 
oikeita ja reaaliaikaisia. Itella Oyj ei tuote-ehtojensa mukaan 
vastaa kotitalouksien ja yritysten lukumäärän täsmällisestä 
oikeellisuudesta. 

Joka tapauksessa Savenmaa Ky on verrannut toimittamiaan 
mainosmääriä Tilastokeskuksen talousmäärätietoihin. Nämä 
tiedot eroavat tilastoimistapansa ja tietojenkeruumenetelmän 
vuoksi toisistaan, eivätkä määrät ole vertailukelpoisia. 
Tilastokeskuksen talousmääristä ei voida päätellä, että 
mainoksia olisi toimitettu liikaa. Savenmaa Ky:n esittämistä 
laskelmista ei myöskään ilmene, miltä ajanjaksolta sen 
käyttämät tilastot ovat, joten selvitystä on pidettävä siitäkin 
syystä epäluotettavana. 

Lisäksi Savenmaa Ky on käyttänyt vanhaa postiinjättölistaa, 
minkä vuoksi talousmäärätiedot eivät ole olleet ajantasaiset 
eivätkä oikeat. 

Mainoskieltotalouksien määrä vaihtelee jatkuvasti. Vuonna 
2004 niillä alueilla, joilla Savenmaa Ky:n mainoksia on jaettu, 
lukumäärätiedoissa ei ollut huomioitu mainoskieltotalouksia, 
minkä Savenmaa Ky oli tiennyt ja hyväksynyt. Sopimuksen 
mukaan mainoskieltotalouksien määrän arvioiminen on 
kuulunut Savenmaa Kyille. 



Mainosjakelun toiminnan luonteeseen kuuluu ylimääräisten 
kappaleiden toimittaminen varakappaleiksi. Itella Oyj:llä on 
sopimusehtojen 25 kohdan mukaan ollut oikeus hävittää 
ylimääräiset kappaleet, eikä se ole ollut velvollinen 
selvittämään niiden määrää Savenmaa Ky:lle. 

Osoitteettomassa suorajakelussa laskutus perustuu asiakkaan 
lähetyslistalla ilmoittamaan kappalemäärään, mikä on alan 
yleinen käytäntö. Jakeluun toimitettavien mainosten lukumäärä 
ja lukumäärän selvittäminen on ollut Savenmaa Ky:n vastuulla, 
eikä Itella Oyj:llä ole ollut velvollisuutta ilmoittaa ylimääräisistä 
lehdistä. 

Osapuolten välisen sopimuksen mukaan kimppulappuun on 
merkittävä postinumero. Lähetykset jaetaan postinumeron 
perusteella. Yksi jakelutoimipaikka voi vastata useamman 
postinumeron jaosta. Posti kuljettaa kimput tähän 
jakelutoimipaikkaan. Jakelu suoritetaan toimipaikassa 
toimitusehtojen mukaisesti vain niihin postinumeroihin, jotka 
kimppulappuun on merkitty. Kun Savenmaa Ky ei ole merkinnyt 
kimppulappuihin sivukylien postinumerolta, mainoksia ei ole 
jaettu sivukylille. Kyse on Savenmaa Ky:n virheestä. 

Lisäksi Savenmaa Ky:n vaatimukset perustuvat tältä osin 
otantaan, jonka se on tehnyt vuonna 2006. Tämän otannan 
perusteella ei voida päätellä mitään siitä, miten paljon 
mainoksia on jäänyt jakamatta sivukylille ajankohtana 
19.7.2004-1.11.2004. 

Toimitusehtojen mukaan määräpäiväjakelut jaetaan vähintään 
92 prosentin varmuudella kyseisenä määräpäivänä, loput 
viimeistään seuraavan kahden työpäivän aikana. Savenmaa 
Ky:n myöhästyneiksi väittämät jakelut ovat eivät ole ylittäneet 
sopimusehtojen sallimaa kahdeksaa prosenttia koko 
jakeluerästä. Savenmaa Ky ei myöskään ole esittänyt selvitystä 
siitä, että väitetyt myöhästymiset olisivat johtuneet Itella Oyj:n 
menettelystä. 

Posti päivittää ohjauslistan muutokset postiinjättölistoihin, jota 
kautta asiakas saa ajantasaiset tiedot. Tiedot muuttuvat silloin 
tällöin, joten asiakkaan on aina otettava huomioon tapahtuneet 
muutokset. Itella Oyj ei ole ollut velvollinen ilmoittamaan 
Savenmaa Ky:lle ohjaustietojen muutoksista, eikä se olisi edes 
voinut tehdä sitä, koska ajanjaksona 19.7.2004- 15.10.2004 
Savenmaa Ky on ollut käteisasiakas. 

Savenmaa Ky ei myöskään ole esittänyt selvitystä siitä, mitkä 
ohjaustiedot ovat muuttuneet kanteessa tarkoitettuna 
ajankohtana, minkä vuoksi Itella Oyj ei pysty ottamaan kantaa 
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ohjaustietojen muutoksiin ja niiden aiheuttamiin määriin. 

Sopimusehtojen mukaan jakelu tapahtuu annettujen tietojen 
perusteella, eikä Itella Oyj:llä ole ollut velvollisuutta ilmoittaa 
ylimääräisistä mainoksista Savenmaa Ky:lle. Toimitusehtojen 
mukaan lähettäjä vastaa mainosten määrästä ja Itella Oyj:llä on 
ollut oikeus hävittää ylijääneet mainokset. Sillä ei muutenkaan 
ole ollut velvollisuutta tarkistaa kimppulappujen sisältämien 
mainosten määrää. Se on voinut tehdä jakelun kimppulappujen 
antamien tietojen perusteella, eikä sille ole syntynyt 
velvollisuutta pyytää ohjeita Savenmaa Ky:ltä. 

Itella Oyj ei ole saanut mitään perusteetonta etua, vaan kaikki 
Savenmaa Ky:n suoritykset ja Itella Oyj:n vastasuoritukset ovat 
perustuneet osapuolten välisiin sopimuksiin. Itella Oyj:n ja 
Savenmaa Ky:n välillä on ollut pätevä sopimus, johon Itella 
Oyj:n saamat maksut ovat perustuneet. Perusteettoman edun 
palautus voi teoriassa koskea vain lehtien jakelusta maksettuja 
postimaksuja. Mainosten valmistuskulut tai painokustannukset 
tai mitkään rahoituserät eivät voi tulla korvattavaksi 
perusteettomana etuna. 

Ajanjakso 1.11.2004 - 30.6.2007 

Savenmaa Ky on 1.11.2004 alkaen ryhtynyt käyttämään 
Lehtiyhtymä Oy:n jakelupalvelulta. Tästä eteenpäin Itella Oyj 
on ollut sopimussuhteessa Lehtiyhtymä Oy:n kanssa. 
Savenmaa Ky ei ole osapuolena tässä sopimusjärjestelyssä. 
Siksi Savenmaa Ky:n vaatimukset, jolla se vaatii korvauksia 
itselleen 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta, on hylättävä. 

Savenmaa Ky on myös laiminlyönyt tiekuljetussopimuslain 40 a 
§:ssä tarkoitettujen muistutusten tekemisen, joten se on 
menettänyt kannevaltansa. Joka tapauksessa kanneoikeus on 
menetetty vanhentumisen vuoksi kaikkien niiden vaatimusten 
osalta, jotka perustuvat jakeluihin, jotka on tehty ennen 
8.9.2006. 

Vaatimusten määrä 
Itella Oyj on kiistänyt vaatimukset myös määrältään. 

Savenmaa Ky ei ole esittänyt sellaista selvitystä vaatimustensa 
määrästä, jotta siihen voisi ottaa kantaa täsmällisemmin. 

Arvonlisävero ei voi tulla korvattavaksi, koska Savenmaa Ky on 
saanut vähentää sen omassa verotuksessaan. 

SAVENMAA KY:N VASTAUS OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUKSEEN 

Savenmaa Ky on vaatinut, että siinäkin tapauksessa, että 



kanne hylättäisiin, Itella Oyj:n oikeudenkäyntikuluvaatimus 
hylätään 100.000 euroa ylittävältä osalta. 

TODISTEET Käräjäoikeudessa on kirjallisina todisteina esitetty Suomen 
Posti Oyj:n yleiset sopimusehdot 1.7.2004, Asiakassopimus 
15.10.2004 Savenmaa ky / Suomen Posti Oyj käsittäen 
Tuotesopimuksen 15.10.2004, Ykkösosoitteeton, hinnastoja 
toimitusehdot (V.12), kirje Suomen Posti Oy:Itä Savenmaa 
Ky:lle 10.9.2004, Suomen Suoramainonta Oy, yleiset 
palveluiden kauppaa ja toimitusta koskevat sopimusehdot sekä 
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus päätös ja tuomio 10/5233, 
siihen liittyvä sovintoja pöytäkirja. Todistelutarkoituksessa on 
kuultu Hannu Pihlajamaata, Heikki Häyrystä, Peter Karlssonia 
ja Timo Vauhkosta. 

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 

Tuomiolauselma Kanne hylätään. 

Savenmaa Ky velvoitetaan suorittamaan Itella Oyj:lle 
korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 296.852,66 euroa 
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan määräytyvine 
viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden 
tuomion antopäivästä lukien. 

Perustelut 

Yleistä ajanjaksolta 19.7.2004 - 1.11.2004 

Tiekuljetussopimuslain 41 §:n 1 momentin mukaan kanne on 
pantava vireille vuoden kuluessa tai, jos kanteen perusteena on 
tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, kolmen vuoden 
kuluessa. Määräaika alkaa lainkohdassa tarkemmin kerrotuista 
ajankohdista, mutta ne jatkavat enimmilläänkin 
vanhentumisaikaa vain kolmella kuukaudella, millä ei ratkaisun 
lopputuloksen kannalta ole tässä asiassa merkitystä. 

Tämä asia on tullut vireille, kun haastehakemus on 19.10.2007 
saapunut käräjäoikeuteen sähköpostilla, joten kanneoikeus on 
vanhentunut, jos Itella Oyj:n ei osoiteta toimineen tahallaan tai 
törkeän huolimattomasti. Pelkkä huolimattomuuden 
toteennäyttäminen ei tässä tilanteessa riitä. 

Tiekuljetussopimuslain 38 §:ssä mainitulla törkeällä 
huolimattomuudella tarkoitetaan sellaista erittäin vakavaa 
varomattomuutta, joka on lähellä tahallisuutta ja siten osoittaa 
häikäilemätöntä ja piittaamatonta suhtautumista. (KKO 
1995:71, KKO 2001:17, KKO 2005:77). Törkeän 
huolimattomuuden käyttöala on tarkoitettu kapeaksi. 
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Asiassa on riidatonta, että on aikavälillä 19.7. - 17.10.2004 
Savenmaa Ky on ollut Itella Oyj:n käteisasiakas ja lyhyen ajan 
18.10-1.11.2004 osapuolten välillä on ollut voimassa 
15.10.2004 allekirjoitettu asiakassopimus ja tuotesopimus. 

Mainosjakelu molempina ajanjaksoina tapahtui niin, että 
Savenmaa Ky tai sen käyttämä kirjapaino toimitti mainoslehdet 
kimputettuina Pasilan jakelukeskukseen, josta ne kuljetettiin 
kimppulappuihin merkittyjen osoitetoimipaikkojen 
postinumeroiden perusteella kyseisiin osoitetoimipaikkoihin, 
jossa ne sitten jaettiin kotitalouksille postiluukkuihin tai 
-laatikoihin. 

Savenmaa Ky oli kirjoittanut kimppulaput siten, että se ei ollut 
merkinnyt niihin pienten kylien postinumeroita vaan ainoastaan 
kirkonkylät ja isommat kyläkeskukset, mistä oli seurauksena, 
että jakelua ei ole kaikissa tapauksissa tehty pienten kylien 
talouksille, joita Savenmaa Ky oli kuitenkin pitänyt 
pääasiallisena asiakaskohderyhmänään. 

Savenmaa Ky:n vastuunalainen yhtiömies Hannu Pihlajamaa 
on kertonut, että vuonna 2004 yhtiön mainoksia jaettiin noin 
160.000 kappaletta viikossa, mistä käräjäoikeus on päätellyt, 
että koko nyt kyseessä olevana ajanjaksona yhtiön mainoksia 
on toimitettu jaettavaksi noin 2,4 miljoonaa kappaletta. Itella 
Oyj:n lakimiehenä toimiva Peter Karlsson on kertonut, että 
tuohon aikaan Itella Oyj käsitteli noin 10 miljoonaa 
postilähetystä päivässä. Nämä määrät huomioon ottaen 
osoitteettomien lähetysten jakelu on massatoimintaa. Se on 
otettava huomioon, kun arvioidaan osapuolten 
toimimisvelvollisuuksia ja vastuita ja tulkitaan osapuolten välisiä 
sopimuksia. 

Käteisasiakkuusaika Ollessaan käteisasiakkaana Savenmaa Ky maksoi jokaisen 
toimituserän erikseen käteisellä samalla, kun toimitti sen 
jakeluun. Käteisasiakkaaseen sovellettiin 1.1.2004 voimaan 
tulleita Postin YkkösOsoitteettoman toimitusehtoja. 

Käräjäoikeus toteaa, että ajanjaksolta, jolloin Savenmaa Ky oli 
käteisasiakkaana, se oli hyväksynyt Postin 
YkkösOsoitteettoman toimitusehdot, kun se käytti Itella Oyj:n 
jakelupalveluja. 

Postin YkkösOsoitteettoman toimitusehdoissa sanotaan, että 
postinjakelun lukumäärätiedot perustuvat Suomen Posti Oyj:n 
keräämiin kotitalouksien tietoihin ja rekisteriin, joka päivitetään 
normaalisti kaksi kertaa vuodessa ja että tiedot saa Postin 
myynnistä. Lisäksi toimitusehdoissa mainitaan, että jakelu 
kattaa vähintään 95 prosenttia Postin kohderyhmien 
lukumääristä ja että lukumäärätietoihin sisältyvät myös 
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mainoskieltotaloudet, joihin mainoksia ei kuitenkaan jaeta. 

Savenmaa Ky on siis tiennyt, että jakelumäärät perustuvat Itella 
Oyj:n itsensä keräämiin tietoihin, että lukumääriin sisältyvät 
mainoskieltotaloudet ja että kattavuus ei ole 100 prosenttinen. 

YkkösOsoitteettoman toimitusehdot eivät sisällä sellaisia 
ehtoja, joiden mukaan Itella Oyj:lla olisi velvollinen 
tarkastamaan lähetysten määriä tai asiakkaan antamia tietoja. 
Savenmaa Ky ei ole esittänyt muutakaan perustetta, minkä 
perusteella Itella Oyj olisi Savenmaa Ky:n 
käteisasiakkuusaikana 19.7.2004 - 17.10.2004 ollut velvollinen 
ilmoittamaan jakeluun tulleista ylimääräisistä kappaleista, 
kimppulappuihin merkittyjen osoitetietojen puutteellisuuksista 
tai jakelureittien muutoksista. Savenmaa Ky:n on täytynyt 
ymmärtää jo omienkin mainoslehtien jakelumääristä, että Itella 
Oyj:llä ei ole mitään mahdollisuutta huomata, jos yksittäiseen 
postitoimipaikkaan tulee jaettavaksi liikaa mainoksia sen 
vuoksi, että lähettäjä oli arvioinut jaettavien mainosten määrän 
väärin tai että hän oli tarkoittanut niitä jaettavaksi myös muussa 
osoitetoimipaikassa, kuin mitä kimppulapun päälle oli 
postinumerona merkitty. 

Savenmaa Ky on väittänyt, että mainokset oli jako-osoitteissa 
69300 Toholampi jaettu sovitun jakopäivän 9.9.2004 sijasta 
vasta 13.9.2004 sekä jako-osoitteissa 38460 Mouhijärvi ja 
35400 Längelmäki sovitun päivän 17.9.2004 sijasta vasta 
20.9.2004. Ajan kulumisen vuoksi asiassa ei ole pystytty 
selvittämään, mitkä ovat olleet myöhästymisten syyt. Kun ottaa 
huomioon, että Savenmaa Ky:n mainoksia jaettiin tuona 
aikana sen omankin ilmoituksen mukaan 160.000 kappaletta 
viikossa, tällainen muutaman jakeluerän myöhästyminen ei 
osoita Itella Oy:n menetelleen törkeän huolimattomasti, vaikka 
nämä myöhästymiset olisivat johtuneet sen 
huolimattomuudesta. 

Muutenkin on jäänyt näyttämättä toteen, että Itella Oyj olisi 
menetellyt siten, että sen voitaisi katsoa menetelleen 
tiekuljetussopimuslain 38 §:n tarkoittamalla tavalla törkeän 
huolimattomasti, mistä seurauksena olisi kanteen nostamisen 
vanhentumisajan piteneminen kolmeksi vuodeksi. Kanneoikeus 
on siten vanhentunut ajanjaksolta 19.7.2004 - 17.10.2004. 

Sopimusasiakkuusaika 

Vastuunalaisen yhtiömiehen Hannu Pihlajamaan kertomana on 
selvinnyt, että ennen 15.10.2004 allekirjoitettua sopimusta hän 
lähetti myyntineuvottelija Ari Hiilille kirjeen, jossa hän totesi, 
että Postin Savenmaa Kyille toimittama postiinjättöluettelo oli 
vuodelta 2000 ja että oli ilmennyt, että kotitalouksien 
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luku määrätieto oli siinä liian suuri. Häntä oli jo tuolloin 
suututtanut se, että Savenmaa Ky oli painanut ylimääräisiä 
mainoksia, jotka Posti sitten heitti roskiin. 

Tähän kirjeeseen myyntineuvottelija Ari Hiili vastasi 10.9.2004 
päivätyllä kirjeellä, että talousmäärät löytyvät postin 
internetsivulta osoitteesta www.posti.fi/kohdistaja/. Samassa 
kirjeessä hän mainitsi myös, että ykkösosoitteeton jakelu kattaa 
vähintään 95 prosenttia kohderyhmien lukumääristä. 

Vastuunalaisen yhtiömiehen Hannu Pihlajamaan kertoman 
mukaan myyntineuvottelija Ari Hiili toimitti syksyllä 2004 
Savenmaa Kyille myös paperisen ajantasaisen 
postiinjättöluettelon. 

Kirje osoittaa, että Savenmaa Ky on ennen 15.10.2004 
allekirjoitetun asiakassopimuksen tekemistä tiennyt, mistä 
ajantasaiset kotitaloustiedot löytyvät. Savenmaa Ky oli jo 
käteisasiakkuuden aikana voinut Postin YkkösOsoitteettoman 
toimitusehdoista 1.1.2004 voinut lukea, että Itella Oyjm 
ilmoittamat lukumäärätiedot perustuvat sen itsensä keräämiin 
tietoihin eikä Tilastokeskuksen tietoihin asuntokunnista. 
Käräjäoikeus katsoo, että Savenmaa Ky ei ole esittänyt mitään 
perustetta vaatimukselleen, jonka mukaan laskutus voitaisiin 
jälkeenpäin oikaista vastaamaan Tilastokeskuksen lukuja. 

Itella Oyjm ja Savenmaa Kyin välisen sopimuksen mukaan 
laskutus perustuu jakeluun toimitettujen mainoslehtien 
määrään. Asiassa ei silloin ole merkitystä sillä, että Suomen 
Suoramainonta Oyin yleisten palveluiden kauppaa ja toimitusta 
koskevien sopimusehtojen mukaan sen laskutus perustuu 
jakelualueen talouksien määrään. 

Savenmaa Kyin ja Itella Oyjm välisessä sopimussuhteessa, 
joka on ollut voimassa 18.10.2004 alkaen ja jota on sovellettu 
1.11.2004 asti, on sovittu noudatettavaksi Suomen Posti Oyjm 
yleisiä sopimusehtoja 1.7.2004. Savenmaa Ky on vedonnut 
sopimusehtojen kohtaan 13, missä todetaan: "Mikäli lähetyksiä 
ja/tai aineistoa ei voida käsitellä sovitulla tavalla, Postin 
velvollisuutena on ilmoittaa siitä Asiakkaalle." 

Osapuolet ovat olleet eri mieltä siitä, mitä lähetysten tai 
aineiston käsittelyllä sopimuksessa tarkoitetaan. Kuten jo 
aiemmin on todettu, asiassa on riidatonta, että Savenmaa Kym 
mainoslehtiset on toimitettu postin jakelua varten Pasilan 
jakelukeskukseen, josta ne on kuljetettu eri puolilla Suomea 
sijaitseviin jakelutoimipaikkoihin. Niistä mainoslehtiset on jaettu 
kimppulappuun merkityn jakelutoimipaikan kotitalouksille. 
Asiassa ei ole väitettykään, että jokin lähetyserä olisi jäänyt 
kokonaan jakamatta, vaan kysymys on jakelun väitetyistä 

http://www.posti.fi/kohdistaja/
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suoritusvirheistä, lähinnä informaatiovelvollisuudesta ja 
myöhästymisistä. 

Käräjäoikeus toteaa, että Suomen Posti Oyjm yleisten 
sopimusehtojen 1.7.2004 kohdassa 13 määritellään 
vastuunjako Postin ja asiakkaan välillä ja sopimusehtoa tulee 
lukea kokonaisuutena. Sen mukaan asiakas vastaa lähetyksien 
merkitsemisestä sekä lähetyksiä koskevien esitöiden 
suorittamisesta. Posti ei vastaa lupaamastaan toimitusajasta, 
mikäli lähetyksessä on virheellinen tai puutteellinen osoite tai 
muu merkintä. Edelleen sopimuskohdassa todetaan, että 
asiakkaan on annettava tarvittavat tiedot ja että hän vastaa 
antamistaan tiedoista ja tietojen oikeellisuudesta. Posti on 
sitoutunut toteuttamaan palvelun asiakkaan ilmoittamien tai 
merkitsemien tietojen mukaan, eikä se ole velvollinen 
tarkistamaan tai korjaamaan tietoja. 

Suomen Posti Oyjm yleisten sopimusehtojen 1.7.2004 
kohdassa 25 puolestaan annetaan Itella Oyj:lle oikeus hävittää 
sen haltuun jäänyt asiakkaan aineisto kuukauden kuluttua 
toimeksiannon päättymisestä, ellei palvelua koskevassa 
sopimuksessa muuta ole sovittu. Savenmaa Kym ja Itella Oyjm 
välisessä sopimuksessa ei ole ehtoa, jonka mukaan Itella Oyj 
olisi ollut velvollinen toimimaan sen haltuun jääneen aineiston 
osalta toisin. 

Itella Oyjm palveluksessa olevan lakimies Peter Karlssonin 
kertomana on selvinnyt, että Itella Oyj ja sen kilpailija Suomen 
Suoramainonta Oy hallitsevat 80 prosenttia alan markkinoista. 
Suomen Suoramainonta Oym yleisissä palveluiden kauppaa ja 
toimitusta koskevissa sopimusehdoissa sanotaan, että asiakas 
huolehtii siitä, että painomäärät vastaavat jakelumääriä ja että 
asiakkaan tulee varautua siihen, että sopimuksen tekemisen ja 
jakelun toimitusajankohdan välillä jakelualueen talousmäärät 
saattavat muuttua huomattavastikin. Myös Suomen 
Suoramaininta Oym sopimusehdoissa sanotaan, että yhtiöllä 
on oikeus hävittää yli jääneet mainokset. Tällainen vastuunjako 
ja tällaiset menettelytavat ovat siten alalla vakiintuneita. 

Itella Oyjm kirjallisten kimppulappujen täyttöohjeen mukaan 
kimppulappuun tulee merkitä lähetyserään kuuluvien kimppujen 
postinumeroja osoitetoimipaikka. Pelkästään Savenmaa Kym 
vastuunalaisen yhtiömiehen Hannu Pihlajamaan kertomus ei 
ole riittävä näyttö siitä, että Savenmaa Ky olisi saanut Itella 
Oyj:Itä ohjeen, jonka mukaan kimppulappuun ei tulisi merkitä 
kuin yksi jakelutoimipaikka, jonka kautta jakelu hoituisi myös 
sen piiriin kuuluviin osoitetoimipaikkoihin eli niin sanotuille 
sivukylille. Kun Itella Oyj on jakanut mainokset kimppulappuihin 
merkittyjen osoitetoimipaikkojen kotitalouksille, se on tässä 
suhteessa täyttänyt sopimusvelvoitteensa. Jos tässä jakelussa 
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on tapahtunut yksittäisiä virheitä, tällaiset virheet eivät ole 
sellaista törkeää huolimattomuutta, jota tiekuljetussopimuslain 
38 §:ssä tarkoitetaan. 

Savenmaa Ky on väittänyt, että Itella Oyj on jakanut 
mainoslehdet jako-osoitteissa 35600 Halli, 35400 Längelmäki 
ja 83400 Viinijärvi sovitun jakopäivän 22.10.2004 vasta 
25.10.2004. Tältä osin käräjäoikeus viittaa siihen, mitä 
myöhästymisistä on edellä sanottu. 

Yhteenveto ajanjaksolta 19.7.-1.11.2004 

Itella Oyjm ei ole selvitetty käsitelleen Savenmaa Kym 
mainoslähetyksiä omien vakiintuneiden toimintatapojen 
vastaisesti tai alalla tavanomaisesta käytännöstä poiketen. 
Savenmaa Ky ei ole muutenkaan osoittanut seikkoja, joiden 
perusteella itella Oyjm voitaisiin katsoa toimineen törkeän 
huolimattomasti, kanne olisi tullut panna vireille 
tiekuljetussopimuslain 41 §:ssä mainitussa vuoden 
määräajassa. Kanneoikeus on siten vanhentunut ajanjaksolta 
19.7.-1.11.2004. 

Todistajien Heikki Häyrynen ja Timo Vauhkonen kertomuksilla 
ei ole ollut merkitystä ratkaisun lopputuloksen kannalta. 
Häyrysen tiedot perustuvat seikkoihin, jotka hän on kuullut 
vuonna 2006 Savenmaa Kyiltä ja eräiltä henkilöiltä, jotka olivat 
selvittäneet jakelumääriä. Hänellä ei itsellään ole ollut 
havaintoja siitä, mitä Itella Oyjm ja Savenmaa Kym välillä oli 
sovittu vuonna 2004. Vauhkonen on kertonut lähinnä siitä, 
miten asiakas saa tarvitsemansa jakelumäärätiedot. 
Hänelläkään ei ole suoranaisia havaintoja Itella Oyjm ja 
Savenmaa Kym välisestä sopimussuhteesta. 

Vaatimukset 2.11.2004 lukien 

Kanneperusteiden selvittäminen 

Tuomioistuimen on oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 21 §:n 
mukaan huolehdittava valmistelun tavoitteiden toteuttamisesta 
ja siitä, että asianosaiset mainitsevat kaikki ne seikat, joihin he 
haluavat vedota. Lisäksi tuomioistuimen on tehtävä 
asianosaiselle asian selvittämiseksi tarvittavat kysymykset, jos 
asianosaisen lausuma on epäselvä tai puutteellinen. 

Lain esitöissä todetaan, että puheenjohtajan tehtävänä ei ole 
ryhtyä kuulustuttamalla asianosaista selvittämään kaikkia 
mahdollisia seikkoja, joilla ehkä saattaa olla asiassa merkitystä, 
vaan hänen tulee pysytellä asianosaisen esitysten puitteissa. 
Siinä tapauksessa, että asianosainen ohimennen mainitsee tai 
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esittää seikan, jolla olisi merkitystä vaatimuksen perusteena, 
tuomioistuimen puheenjohtajan tulee tarvittaessa kiinnittää 
hänen huomiotaan seikan merkitykseen ja tiedustella, aikooko 
hän vedota tuohon seikkaan (HE 15/1990 s. 67). Valmistelusta 
vastaavan tuomarin velvollisuutena on puuttua asianosaisen 
epäselvään tai epätäydelliseen lausumaan tarkoituksenaan 
yrittää saada asianosainen tarkentamaan sitä (HE 32/2001 s. 
53). Sen sijaan tuomioistuimen tehtävänä ei ole selvittää 
asianosaisen toimittaman aineiston perusteella, löytyykö sieltä 
perusteita kanteen tueksi, vaan ensisijainen väitetaakka on 
asianosaisilla itsellään. Jos asianosainen ei halua täydentää tai 
selventää lausumaansa, tuomioistuin ei voi muuta kuin tyytyä 
siihen. 

Hovioikeus on 19.4.2013 tekemällään päätöksellä palauttanut 
asian käräjäoikeuteen ja perustellut ratkaisuaan muun muassa 
sillä, että Savenmaa Ky oli vaatimuksensa tueksi vedonnut 
lukuisiin vaihtoehtoisiin perusteisiin ja että vaatimukset olivat 
olleet kokonaisuutena varsin epäselvät. Hovioikeus on 
katsonut, että tässä tilanteessa käräjäoikeudella on ollut 
korostunut velvollisuus valmistelussa selvittää, mihin 
vahingonkorvaus- tai edunpalautusvelvollisuuden perustaviin 
tosiseikkoihin Savenmaa on tarkoittanut vedota kunkin 
vaatimuserän osalta. Hovioikeuden mukaan käräjäoikeus oli 
tehnyt tämän 1.11.2004 jälkeisen ajanjakson osalta 
puutteellisesti, mistä syytä asiaa ei olisi voitu ratkaista 
välituomiolla siten kuin käräjäoikeus oli tehnyt. 

Käräjäoikeus on tämän hovioikeuden päätöksen jälkeen eri 
keinoilla pyrkinyt selvittämään sitä, mihin seikkoihin Savenmaa 
Ky vetoaa vaatiessaan Itella Oyjiltä erilaisia suorituksia 
2.11.2004 jälkeiseltä ajalta vahingonkorvauksena tai 
perusteettoman palautuksena. 

Savenmaa Ky on vastannut käräjäoikeuden tekemiin 
kysymyksiin 7.4.2014, 3.7.2014, 29.8.2014, 15.9.2014 ja 
8.10.2014 käräjäoikeudelle toimittamissaan lausumissa sekä 
valmisteluistunnossa 1.10.2014. Asia ei kuitenkaan ole edennyt 
juuri lainkaan siitä, mikä tilanne oli ollut ennen käräjäoikeuden 
5.5.2009 antamaa välituomiota ja päätöstä ja 27.5.2011 
antamaa välituomioita. Tähän voi olla se yksinkertainen selitys, 
että kannetta ei ylipäänsä voi menestyksellisesti ajaa 
edunpalautusvaatimuksen tai vahingonkorvauslain perusteella. 
Sopimusvastuuseen perustuvaa kannetta Savenmaa Ky oli 
ajanut sillä perusteella, että Suomen Lehtitalo Oy oli siirtänyt 
sille kanneoikeuden 28.12.2005. Tällä perusteella ajetun 
kanteen käräjäoikeus oli hylännyt ja siltä osin ratkaisu ei ole 
muuttunut hovioikeudessa. 

Tämän enempää käräjäoikeus ei pysty asiaa selvittämään vaan 
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Sopimusvastuu 

Edunpalautus 

ratkaisu on tehtävä olemassa olevan aineiston perusteella. 

Asiassa on riidatonta, että 2.11.2004 jälkeen Savenmaa Kym 
mainoslehtien jakaminen on perustunut sen ja Suomen 
Lehtiyhtymä Oym väliseen sopimukseen ja että Itella Oyjm on 
puolestaan jakanut nuo mainokset sen ja Suomen Lehtiyhtymä 
Oym välisen sopimuksen perusteella. Kysymys on siten Itella 
Oyjm vastuusta tässä sopimusketjussa. 

Kuten hovioikeuskin on päätöksessään todennut, tällaiseen 
jakelutoimintaan sovelletaan tiekuljetussopimuslakia. 
Tiekuljetussopimuslain järjestelmässä Itella Oyj on ollut 
alirahdinkuljettaja sopimusketjussa Savenmaa Ky - Suomen 
Lehtiyhtymä Oy - Itella Oyj. 

Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 2013:33 
antanut oikeusohjeen, jonka mukaan lähettäjä ei voi kohdistaa 
korvausvaatimusta suoraan alirahdinkuljettajaan. Tässä nyt 
käsiteltävässä asiassa ei ole mitään sellaista, minkä vuoksi 
käräjäoikeuden tulisi päätyä toisenlaiseen lopputulokseen. Sen 
vuoksi Savenmaa Ky ei voi vaatia korvausta suoraan Itella 
Oyj: Itä. 

Itella Oyjm saamat suoritukset ovat perustuneet sen ja Suomen 
Lehtiyhtymä Oym väliseen pätevään sopimukseen. Kyse ei 
siten ole perusteettomista maksuista edunpalautusta koskevien 
sääntöjen tarkoittamalla tavalla. Se, että Savenmaa Ky ei voi 
tässä tilanteessa vaatia Itella Oyj:Itä korvausta väittämiensä 
jakelun suoritushäiriöiden perusteella, johtuu edellä 
selostetusta tiekuljetussopimuslain säännöstä. Vaikka 
Savenmaa Ky on maksanut jakelumaksuja Suomen 
Lehtiyhtymä Oyille, joka on maksanut niitä Itella Oyjille, 
edunpalautusta koskevat säännöt eivät tule asiassa 
sovellettaviksi. 

Vahingonkorvauslaki 

Päätelmä 

Oikeudenkäyntikulut 

Myöskään vahingonkorvauslain säännökset eivät tule 
sovellettaviksi. Vahingonkorvauslain 1 luvun 1 §:n mukaan 
vahingonkorvauslaki ei koske sopimukseen perustuvaa 
korvausvastuuta. Savenmaa Kyin vaatimus perustuu siihen, 
että Itella Oyj on täyttänyt virheellisesti Itella Oyjm ja Suomen 
Lehtiyhtymä Oym väliseen jakelusopimukseen perustuvan 
suorituksen. Näin ollen mahdollista korvausvastuuta Savenmaa 
Kyitä kohtaan ei voida asiassa perustaa vahingonkorvauslakiin 
(vrt KKO 2009:31). 

Savenmaa Kym korvausvaatimukselle ei ole lain mukaista 
perustetta 2.11.2004 jälkeiseltä ajalta. 

Savenmaa Ky on hävinnyt asian ja oikeudenkäymiskaaren 21 
luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan Itella Oyjm 
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oikeudenkäyntikulut täysimääräisenä. 

Savenmaa Ky on ilmoittanut omien oikeudenkäyntikulujensa 
määräksi asianosaiskulut huomioon ottaen yli 795.000 euroa. 
Tähän verrattuna Itella Oyjm kuluvaatimusta ei voida pitää 
kohtuuttomana. 

Muutoksenhaku Tuomioon saa hakea muutosta Helsingin hovioikeudelta 
valittamalla tai korkeimmalta oikeudelta 
ennakkopäätösvalituksella. 
Tyytymättömyyttä on molemmissa tapauksissa ilmoitettava 
viimeistään 29.10.2014 ennen virka-ajan päättymistä. 

käräjätuomari Pirjo Peur 



MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 

Käräjäoikeuden ratkaisuun tyytymätön voi hakea siihen muutosta hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalituk-
sella korkeimmalta oikeudelta. 
Muutoksenhakumenettelyyn kuuluvat: 

tyytymättömyyden ilmoittaminen ja 
valittaminen. 

Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää lisäksi valitusluvan pyytämistä korkeimmalta oikeudelta. Jos 
valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. 

Tyytymättö- Käräjäoikeuden ratkaisuun on ilmoitettava tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun julistamisesta tai 
myyden il- antamisesta, toisin sanoen viimeistään seuraavalla viikolla ratkaisun julistamis- tai antamispäivää vastaavana 
moittaminen viikonpäivänä. Ilmoitus on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle tai tämän kä

räjäoikeuden kansliaan sen aukioloaikana. 

Kanslian osoite ja aukioloaika ovat: 
Helsingin käräjäoikeus 
Porkkalankatu 13, PL 650 
00181 HELSINKI 

telekopio: 029 56 44271 
sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 

aukioloaika: 8.00-16.15 

Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona 
tai sähköpostina. Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Jos tyytymättömyyden ilmoitus 
myöhästyy, puhevalta on menetetty. Kirjeessä on mainittava lähettäjän postiosoite. 

Vangittu tai vankeusrangaistusta tai muuntorangaistusta suorittava henkilö saa rikosasiassa ilmoittaa 
tyytymättömyyttä myös vankilan johtajalle. Jos tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaika päättyy tällaisen 
henkilön ollessa oikeudenkäynnin tai vanginkuljetuksen vuoksi rangaistuslaitoksen ulkopuolella, hän saa 
ilmoittaa tyytymättömyyttä vankilaan saapumisen jälkeisenä päivänä. 

Sotilasoikeudenkäyntiasioissa saadaan tyytymättömyys alioikeuden päätökseen ilmoittaa myös sen 
perusyksikön päällikölle tai sen joukko-osaston komentajalle, jossa tyytymättömyyden ilmoittaja on. 
Päävartiossa tai muuten sotilasviranomaisen valvonnan alaisena oleva saa tehdä tyytymättömyyden 
ilmoituksensa päävartion tai vastaavan päällikölle. 

Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan rajoittaa koskemaan osaa käräjäoikeuden ratkaisusta. Rajoitus on 
mainittava tyytymättömyyttä ilmoitettaessa. 

Tyytymättömyyttä ilmoitettaessa on myös mainittava, millä tavalla asiassa laadittu toimituskirja, joka on 
tarpeen valitusta varten, toimitetaan ilmoittajalle. 

Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan peruuttaa tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan 
kuluessa. Peruutukseen on sovellettava, mitä tyytymättömyyden ilmoittamisesta on säädetty. 

Valittaminen Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää. Määräajan laskeminen alkaa 
käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivää seuraavasta päivästä. Valituskirjelmä toimitetaan 
edellä mainitun käräjäoikeuden kansliaan. Sotilasoikeudenkäyntiasiassa valituskirjelmä saadaan antaa myös 
sille sotilasviran- omaiselle, joka lain nojalla on oikeutettu ottamaan vastaan tyytymättömyyden ilmoituksen. 

Ohjeet valitusmenettelyä varten ovat käräjäoikeuden toimituskirjan liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Vastavalitus Valituksen johdosta valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden 
ratkaisusta. Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan 
päättymisestä. 

Määräajan Valittajan on valitusajan kuluessa pyydettävä uutta määräaikaa käräjäoikeuden kansliasta käräjäoikeudelle 
pidentämi- osoitetulla hakemuksella, jos muutosta ei ole voitu hakea määräajassa laillisen esteen tai muun hyväksyttävän 
n e n syyn vuoksi. Sotilasoikeudenkäyntiasiassa hakemus saadaan antaa myös edellä mainitulle 

sotilasviranomaiselle. 

mailto:helsinki.ko@oikeus.fi


Valituksen Jos määräajassa toimitettu valitus on puutteellinen, hovioikeus voi kehottaa korjaamaan puutteen. Jos 
täydentämi- kehotusta ei noudateta ja jos valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi 
nen hovioikeudessa, valitus jätetään tutkimatta. 

Valituksen käsittelyyn vaikuttaa myös se, tarvitaanko asiassa hovioikeuden myöntämä jatkokäsittelylupa. 

Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos käräjäoikeuden ratkaisu on asianosaiselle vastainen vain 
saamisen osalta ja valituskirjelmässä esitetyn vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen välinen 
erotus eli häviöarvo ei ole yli 10.000 euroa. Oikeudenkäyntikuluja ja vaatimukselle laskettavaa korkoa ei 
oteta huomioon häviöarvon määrää laskettaessa. 

Vastaaja tarvitsee rikosasiassa jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin 
neljä kuukautta vankeutta. Rangaistuksen ankaruutta arvioitaessa ei oteta huomioon vankeusrangaistuksen 
ohessa tuomittua sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta. 

Vastaaja ei kuitenkaan rikosasiassa tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos 
vastaaja on tuomittu viralta pantavaksi; 
vastaaja on tuomittu menettämisseuraamukseen, jos valtiolle menetetyksi tuomitun hyödyn määrä, 
omaisuuden tai esineen arvo taikka niiden sijasta menetetyksi tuomittu arvo on enemmän kuin 10.000 
euroa; 
vastaaja on tuomittu yhteisösakkoon, jonka määrä on enemmän kuin 10.000 euroa; 
virallinen syyttäjä ei tarvitse asiassa jatkokäsittelylupaa, koska valitus koskee rikosta, josta säädetty enim 
mäisrangaistus ylittää kaksi vuotta vankeutta; tai 
virallinen syyttäjä on hakenut asiassa muutosta vastaajan eduksi. 

Jos valitus koskee myös syytteessä tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka 
häviöarvo on enemmän kuin 10.000 euroa, ei rikosasiassa tarvita jatkokäsittelylupaa saman teon osalta. 

Rikosasiassa asianomistaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos valitus koskee rikosta, josta säädetty ankarin 
rangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta. Asianomistaja ei kuitenkaan tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos 
valitus koskee myös valituksessa tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka 
häviöarvo on enemmän kuin 10.000 euroa. 

Jatkokäsittelylupaa ei tarvita 
sotilasoikeudenkäyntiasiassa; 
sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa; 
liiketoimintakieltoon määräämistä, kumoamista tai pidentämistä koskevassa asiassa; 
lähestymiskiellon määräämistä, kumoamista tai muuttamista koskevassa asiassa; 
lapsen elatusta koskevassa asiassa; 
hakemusasiassa. 

Ennakko
päätös-
valitus 

Jos muutosvaatimus koskee vain oikeudenkäyntikuluja, valtion varoista maksettavia kuluja tai maksettavaksi 
tuomittua uhkasakkoa, asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa. Lupa tarvitaan myös asiassa, jossa 
muutosvaatimus koskee yksinomaan jäännösrangaistuksen määräämistä täytäntöönpantavaksi 
valvontamääräysten rikkomisen vuoksi. 

Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos: 
- ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta; 
- käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa 

myöntämättä; 
luvan myöntäminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa; 

- luvan myöntämiseen on muu painava syy. 
Hovioikeuden ei tarvitse edeltävän luettelon ensimmäisen kohdan perusteella myöntää jatkokäsittelylupaa, 
jos muutosta haetaan vain sillä perusteella, että käräjäoikeus on arvioinut käräjäoikeudessa esitetyn näytön 
väärin, ja käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole valituksessa esitettyjen seikkojen 
perusteella perusteltua aihetta epäillä. 

Jos hovioikeus ei myönnä valitusasiassa jatkokäsittelylupaa, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. 

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun saadaan hakea hovioikeuden asemesta korkeimmalta oikeudelta, jos 
korkein oikeus myöntää valitusluvan (ennakkopäätösvalitus). Jos valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden 
ratkaisu jää pysyväksi. 

Jos muutoksenhakija tahtoo hakea muutosta ennakkopäätösvalituksella, hänen on ilmoitettava siitä 
ilmoittaessaan tyytymättömyyttä ratkaisuun. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää 



muutoksenhakijan vastapuolen antamaa kirjallista tai suullista suostumusta. Suostumus on annettava 
käräjäoikeudelle tyytymättömyyttä ilmoitettaessa. Tyytymättömyyden ilmoitus tai annettu suostumus 
saadaan peruuttaa tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluessa. Jos suostumusta ei ole 
annettu tai se on peruutettu, tehty ilmoitus katsotaan tavanomaiseksi tyytymättömyyden ilmoitukseksi. 
Muutoksenhakijan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta osaltaan valittaa käräjäoikeuden 
ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää hänelle luvan ennakkopäätösvalitukseen. 
Vastavalitus raukeaa, jos korkein oikeus ei myönnä muutoksenhakijalle valituslupaa. 

Määräaika ennakkopäätösvalitusta varten on 30 päivää. Määräajan laskeminen alkaa käräjäoikeuden 
ratkaisun julistamis- tai antamispäivää seuraavasta päivästä. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu 
muutoksenhakukirjelmä on toimitettava edellä mainitun käräjäoikeuden kansliaan. 

Oikeusapu Oikeusapu on voimassa kaikissa oikeusasteissa, jotka käsittelevät asiaa. Jos se, jolla ei ole oikeusapua, haluaa 
oikeusapua muutoksen hakemista varten, hänen on haettava sitä oikeusaputoimistolta suullisesti tai 
kirjallisesti. Muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa oikeusapua ei voida myöntää 
taannehtivasti koskemaan muutoksenhakua edeltäneitä toimenpiteitä. 

Oikeuden- Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään oikeudenkayntimaksu, joka on rikosasiassa 97 euroa ja 
käyntimak- muussa asiassa 196 euroa. Korkeimmassa oikeudessa oikeudenkayntimaksu on rikosasioissa 122 euroa ja 
sut muissa asioissa 244 euroa. Jos valituslupaa ei myönnetä, maksu on puolta pienempi. Maksuvelvollinen on 

muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut. 

Rikosasiassa oikeudenkayntimaksua ei peritä, jos käräjäoikeuden ratkaisua muutetaan muutoksenhakijan 
eduksi. Oikeudenkayntimaksua ei myöskään peritä siltä, jolle on myönnetty oikeusapua tai joka muulla laissa 
säädetyllä perusteella vapautuu maksuvelvollisuudesta. 


