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VASTAAJA 

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

 
                            Hammarström Puhakka Partners Oy 

                            AA Jyrki Siivola 

                            Bulevardi 1 A 

                            00100 HELSINKI 

 

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.  

 

   Vahingon kärsijänä on Savenmaa Ky. 

 

TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTA 

 

Helsingin käräjäoikeus on vastaajan kotipaikan ja Itella Oyj yleisten 

sopimusehtojen mukaisesti toimivaltainen käsittelemään asian. 

 

LAUSUMA JA VAATIMUKSET 

 

Savenmaa Ky toteaa, että välituomion antaminen ei esitetyllä näytöllä 

ja väitteillä ole mahdollista ja vaatisi lähes täysimittaisesti tämän 

asian käsittelyn todisteluineen, joten välituomiopyyntö tulee hylätä.  

 

Savenmaa Ky toteaa vastaajan 29.2.2008 antamasta lausumasta, että 

siinä esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia eivätkä vaatimuksien 

osalta perustu kannevaatimuksiin. Väitteet ja perustelut ovat osaltaan 

myös virheellisiä eivätkä perustu tosiasioihin. 

 

Välituomio pyynnössä esitetyt väittämät eivät perustu esitettyihin 

kannevaatimuksiin, sillä kanne ei perustu Tiekuljetussopimuslakiin 

(345/1979), kuten vastaaja virheellisesti analysoi. Lisäksi 

Tiekuljetussopimuslakia ei sen 1 luvun 2 §:n mukaan sovelleta posti- ja 

lennätinlaitoksen suorittamaan postilähetyksen kuljetukseen. 

 

Vastaaja osaltaan ei käsittele reklamointia näytön perusteella, mutta 

reklamointi on tehty kunkin tapauksen johdosta välittömästi kun siitä 

on saatu tieto ja kanteessa on yksilöity reklamointi ja siihen liittyvä 

todistelu. 

 

Vastaajan toiminnasta ilmenee, että vastaaja on saamistaan jakelua 

koskevista ennakkoilmoituksista huolimatta jättänyt ilmoittamatta 

kantajalle jakelussa havaitsemansa puutteet ja virheet. Vastaaja ei 

kiistä tätä eikä ole esittänyt näyttöä siitä, että sillä olisi oikeutus 

menetellä sopimusten vastaisesti. 
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Toisaalta vastaaja vetoaa joltakin aikajaksolta siihen, ettei ole 

olemassa sopimusta postin kuljettamisesta. Kantaja ja vastaaja ovat 

useita vuosia toimineet yhteistyössä ja sopimusten alaisena, kaikki 

kuljetukset, ohjeistukset ja lähetykset on sovittu tehtäväksi, sillä 

muutenhan Posti ei olisi kuljettanut kantajan lähetyksiä; siis 

jokaisesta kuljetuksesta on tehty sopimus ja jokainen kuljetus on myös 

vastaajankin vastuulla. Rahan palvelustaan vastaaja on ottanut, 

mutta usein työ on jäänyt tekemättä. 

 

Vastaaja sekä Lehtiyhtymä ovat sopineet Saven toriauto-lehden 

jakamisesta. kantajan nimi ja puhelin numero on ollut aina jokaisessa 

kimppulapussa. 

 

On kehotettu epäselvyyksissä ottamaan yhteyttä suoraan kantajan  

puh. numeroon. 

 

Vastaajan edustajat eivät ole olleet tietoisia ko sopimuksesta. He ovat 

vain toimineet, kuten vastaajan työnjohto on luvannut: jakamattomat 

mainokset saa laittaa roskiin, eikä niistä ilmoiteta kenellekään. 

 

Vastaaja perii maksun heille tulleista, ei jaetuista mainoksista. 

Menettely on väärä. Vastaaja ei verrannut saapunutta lehtierää 

jakelun ennakkolistaan.  

 

Kantaja on maksanut vastaajalle kaikki, mitä on kuulunut maksaa. 

Kantaja on maksanut vastaajalle nekin mainosjakelut, joita vastaaja ei 

ole suorittanut, vaan on laittanut mainokset roskiin. 

 

Vastaaja on itse ryhtynyt laskuttamaan kantajalta mainosten jakelua, 

jotka sen kuului laskuttaa ja laskuttikin Lehtiyhtymältä. Vastaaja on 

itse ottanut laskuttaakseen kantajan mainokset, vaikka kantajalla oli 

jo sopimus Lehtiyhtymän kanssa. Vastaajan menettelystä ja asian 

oikaisemista on aiheutunut kantajalle ylimääräistä kulua ja 

vaivannäköä. Kantajan pitääkin laskuttaa ko kulut vastaajan 

maksettavaksi.  

 

Vastaaja ei oman lausumansa perusteella pidä riidattomana eikä 

sitoudu näihin esitettyihin sopimus- ja tuote-ehtoihin. Eli epäselväksi 

jää se mihin vastaaja sitoutuu ja mikä sen mukaan on ohjeistus, jonka 

mukaan yksilöintejä arvioidaan yksilökohtaisesti.  

 

Vastaaja ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä miten mainokset on 

jaettu ja mikä osa mainoksista on jaettu myöhään tai määräpäivän 

jälkeen. Tällä on suuri merkitys laskettaessa vahingon määrää ja 

rahoituskuluja. 
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Kantaja on toimittanut jakelua koskevat ennakkotiedot vastaajalle, 

kuten on sovittu koko ajan. Vastaaja ei ole reklamoinut kertaakaan 

siitä, että jakelua ei voida suorittaa ko jakelusuunnitelman mukaan. 

Kantaja on ollut hyvässä uskossa, että jakelu tehdään, kuten 

jakelusuunnitelmassa on sovittu. Yhtään havaitsemaansa, nyt 

mainitsemansa virhettä ja puutetta, ei vastaaja ole havaittuaan 

ilmoittanut kantajalle. 

 

Esimerkkitapaukset ovat tulleet ilmi kantajan toriautossa havaitun 

perusteella. Torilta on ilmoitettu, että mainoksia ei olekaan tullut. 

Kantaja on reklamoinut puhelimitse vastaajan jakelutoimipaikkaa. 

Kantajan vaatimuksesta on jakelutoimipaikasta saatu ao vahvistus 

siitä, että mainoksia ei ole jaettu. Ilman kantajan reklamointia ko 

jakelutoimipaikka olisi hävittänyt myös kantajan havaitsemat 

mainokset ilmoittamatta niistä.  

 

Tässä vikaa on vastaajan järjestelmissä. Vastaaja on antanut 

kantajalle lukuisia kertoja lupauksia toimintansa parantamisesta, 

mutta näin ei ole tapahtunut.  

 

Vastaaja on saanut jakelun ennakkotiedot aina kantajalta suoraa, oli           

sitten sopimusta tai ei; tietojen antaminen muodostaa sopimussuhteen, 

koska mainokset on jaettu vastaajan välityksellä. Ennakkotiedon 

mukaan Lehtiyhtymä on aina toimittanut mainokset. Vastaaja ei ole 

ilmoittanut Lehtiyhtymällekään ennakkoilmoituksen perusteella, ettei 

jotain jakelua voi tehdä. Lehtiyhtymältä olisi varmasti oltu yhteydessä 

kantajaan. 

 

Vaikka vastaaja sai kahta viikkoa etukäteen tiedon kantajan 

käyttämistä talousmääristä, jotka perustuivat vastaajan antamiin 

lukuihin, ei vastaaja ryhtynyt oikaisemaan kantajan virheellistä 

tietoa, vaan laittoi jakamattomat mainokset roskiin. Kaikista oli 

kuitenkin peritty maksu. Vastaaja otti maksun tekemättömästä 

työstä. Jakajat ja vastaajan johto on ollut selvillä, että he perivät 

maksun tekemättömästä työstä. 

 

Vastaaja on kieltänyt työntekijöistään kertomasta siitä miten jakelut 

on hoidettu. Vastaajan työntekijät ovat kuitenkin tunnustaneet 

virheen, kun sitä on kantajan toriauton myyjän ja asiakkaiden 

huomion perusteella kysytty. Tästäkin asiasta on selvä näyttö eli 

kysymyksessä on riidattomia jatkuvia laiminlyöntejä. 

 

Kimppulapuistakin on epäselvyyttä, niissä on samat tiedot 

jakelumääristä, jakelupaikoista, jakelupäivistä, mitä jakelun 

ennakkotiedoissa, mitkä vastaaja itse on vaatinut koko ajan kantajalta 

kahta viikkoa ennen jakelua. Kimppulappuun on lisäksi merkitty 

kantajan ja Riihimäen Kirjapainon (Lehtiyhtymä) yhteystiedot myös 

silloin, kun kantajan ja vastaajan välillä ei ole ollut kirjallista 
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sopimusta. Vastaaja taikka sen työntekijät ovat voineet soittaa ja 

kysyä kantajalta, jos olisi ollut epäselvää. Kertaakaan ei ole kysytty, 

mitä tehdään ylimääräisille, jakamattomille mainoksille. 

 

Tässä on huomioitava koko prosessia leimaava seikka eli, vastaaja on 

iso ja tunnettu yhtiö jonka toimintaan luotetaan. Kantajakin on 

luottanut vastaajan toimintaan aikaisemmin. Kantajan toimiala on 

kuitenkin erikoislaatuinen, sillä koko business perustuu siihen, että 

toriautot käyvät paikkakunnilla, joihin on toimitettu voimaksa 

ennakkomainonta. Nyt useissa tapauksissa mainonta on ollut 

puutteellista tai sitä ei ole toimitettu ollenkaan, koska vastaaja ei ole 

toimittanut mainosmateriaalia kohdepaikalle. Vastaaja ei ole 

mitenkään ilmoittanut laiminlyönneistä vaikka niitä on ollut paljon. 

Kantaja on joutunut selvittämään itse kaikki laiminlyönnit ja on 

tehnyt niistä laajat tilastot ja selvitykset. Ennen mahdollista 

pääkäsittelyä valmisteluistunnossa tulee tällä vastaajan asenteella 

paljon lisää todistettavaa ja riitaisia seikkoja. Suurellakaan yhtiöllä ei 

ole varaa suhtautua sopimuksien pitämiseen ylimalkaisesti ja 

asiakaskuntaansa vähättelevästi. Todistelulla tulemme osoittamaan 

sen, että vastaaja on laskuttanut sellaisesta työstä mitä se ei ole 

tehnyt ja mitä sillä ei ole oikeus laskuttaa ja ainakin laskuttaminen ja 

laskun vaatiminen on kohtuutonta.  

 

Kantajan antamat tiedot perustuvat vastaajan antamiin ohjeisiin ja 

tiedostoihin talousmääristä, jakelu- ja osoitetoimipaikoista, sekä 

kimppulappumerkinnöistä. 

 

Vaikka jakelua ei ole tehty ennakkoilmoituksen mukaisesti, ei siitä ole 

ilmoitettu kantajalle. Ennakkoilmoitus on nimenomaan ollut vastaajan 

vaatima ja käyttämä menettely oikeiden jakelutietojen saamiseksi. 

Ilmeisesti vastaaja on kokonaan laiminlyönyt tähän menettelyyn 

liittyvät velvoitteensa. 

 

Vastaajan toimipaikoissa lehtiä vastaan otettaessa ei ole ilmoitettu 

eikä vastaaja muutenkaan ole ilmoittanut, että kantajan menetelmä 

olisi virheellinen, jos kantajan väitettyyn ja toteennäyttämättömään 

virheeseen vedotaan myöhemmin, niin virheellisyydestä olisi pitänyt 

reklamoida ja ilmoittaa välittömästi, jotta vahingon tapahtuminen ei 

olisi jatkunut. Laiminlyönti on täten vastaajan vastuulla.  

 

Joka tapauksessa vastaaja on vastuussa antamistaan ohjeista ja 

ohjeiden antaminen ja sopiminen eri lähetyksistä muodostaa kukin 

erillisen sopimussuhteen. 

 

Vastaaja on moneen kertaan todennut kantajan aiheuttaneen virheitä, 

joiden vuoksi lehtiä on jätetty jakamatta. Vastaaja ei ole yksilöinyt 

tapauksia. On vain myönnetty, että on jätetty ilmoittamatta, mitä on 
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jätetty jakamatta. Tämä vaatii vastaajan puolelta tarkentamista, eli 

mitä tapauksia tämä asia koskee ? 

 

Vastaaja esittää, että joka tapauksessa kantajan ja vastaajan välinen 

sopimussuhde on päättynyt irtisanomiseen viimeistään 13.4.2005, 

jolloin vastaaja myöntää, että pelkästään näillä kanneperusteilla 

vaatimus ei ole vanhentunut, ja tässä täytyy huomioida välitön 

reklamointi heti kun virhe on havaittu. 

 

Kanneoikeus on siirretty Suomen Lehtiyhtymän/Lehtipaino Keski-

Uusimaa osalta Savenmaa Ky:lle. Tämä on osa kannevaatimuksia ja 

Suomen Lehtiyhtymän ja Savenmaa Ky:n osalta on Ylivieskan 

käräjäoikeudessa olemassa juttu, joka liittyy tähän 

asiakokonaisuuteen ja sitä on pyydetty siirtämään tämän jutun 

käsittelyn yhteyteen, koska todistelu on pääosin sama. Tällöin ainakin 

1.11.2004 jälkeen tapahtuvat vaatimukset perustuvat saaduilla 

tiedoilla kumpaankin vastaajaan. Tämä ei muuta tätä kannetta siltä 

osin, vaan vaatimukset säilyvät samana, joiltakin osin 

yhteisvastaajaksi/ vastaajaksi tulee Lehtipaino. Odotamme selvitystä 

asian suhteen myös siltä. Tällä hetkellä Hannu Pihlajamaan tietojen 

mukaan on tilanne se, että Suomen Posti laittaa puutteellisuudet ja 

virheet Suomen Lehtiyhtymän viaksi. 

 

Suomen Posti Oyj:n yleisten sopimusehtojen mukaan s. 9 kohta 14, 

asiakkaan vastuu; Postilla on ilmoitusvelvollisuus jos sovittua jakoa ei 

voida sopimuksen mukaisesti tehdä. Tätä ilmoitusvelvollisuutta Posti 

ei edes väitäkään täyttäneensä, joka tapauksessa ilmoitusvelvollisuus 

on joka kohdassa laiminlyöty. Lisäksi s. 12 kohta 25 

Palvelumuutokset; palvelumuutoksista olisi pitänyt ilmoittaa 

kuukautta ennen muutosten käyttöönottoa, tämä on laiminlyöty.   

 

Viestinvälityksen sopimuspalveluiden tuote-ehtojen 1.3.2005 

mukaisesti Posti vastaa lähetysten toimittamisesta vastaanottajalle 

palvelulupausten mukaisesti. Ryhmäjakelun (osoitteeton) s.6, 

määräyksenä määräpäiväjakelu jaetaan vähintään 95 % varmuudella 

ko. määräpäivänä ja loput viimeistään kahden seuraavan työpäivän 

aikana. Tässä Postin sopimusrikkomus on ilmiselvä eikä Posti ole 

esittänyt mitään perustelua tämän kohdan jatkuvalle laiminlyönnille. 

Kysymyksessä on sopimusrikkomus, joka on saatu selville vasta 

haastehakemuksen laatimisvaiheessa ja määrällisesti vaatimus 

perustuu yksilöityihin otantoihin.  

 

Lehden sopimusjakeluista Tuote-ehdot 1.3.2006 määrää Postille 

ilmoitusvelvollisuuden jakelun yksityiskohdista 1 kk ennen muutoksen 

voimaantuloa s.3 ja hinnoittelussa /olosuhteissa tapahtuvista 

muutoksista 1 kk ennen voimantuloa s. 6, nämäkin sopimusehdot Posti 

on rikkonut, kuten haastehakemuksessa ilmenee.  
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Talousmääriä ei ole päivitetty sovitulla tavalla kahta kertaa vuodessa 

ja tästä meillä on erittäin tarkat näytöt ja laskelmat, jotka ATK-

asiantuntija Jukka Niemi todistaa. Todetaan, että nimen todistukseen 

liittyy useita satoja liuskoja tilastoja ja kertymätietoja, jotka yksilöivät 

kanteen tiedot tarkasti. Oletettavaa on, että kanteeseen tulee 

määrällisiä muutoksia, koska vastaaja ei ole mitenkään täyttänyt 

asian selvittämisvelvollisuuttaan eikä myöskään Suomen Posti Oyj:n 

sopimusehtojen mukaista neuvotteluvelvollisuutta, s. 11 kohta 19.  

 

Jakeluerien ohjaustiedot eli osoite/jakelutoimipaikkamuutokset Posti 

on sopimuksen mukaan luvannut päivittää 4 kertaa vuodessa, tämä on 

täysin laiminlyöty. 

 

Vastaaja perii maksun heille tulleista, ei jaetuista mainoksista. 

Menettely on väärä. Vastaaja ei ole verrannut saapunutta lehtierää 

jakelun ennakkolistaan 

 

Kantajan oli annettu olla siinä luulossa, että kaikki jaetaan, kuten 

alun perin (Vuonna 2000/Ari Hiilin ohje)on sovittu. Muutoksesta ei 

ollut ilmoitettu. Osa  vastaajan toimipaikoista jakoi, kuten ennenkin. 

Osa jätti sivukylät jakamatta. 

 

Vastaajan vastaus todistaa, että vastaajan periaate on pitää hävitetyt 

mainokset salassa. Kantajan oikeus saada tietoja suoraan jakelusta on 

kiistaton.  

 

Kantajalla on oikeus ottaa omia, maksamiaan jakeluja koskevia tietoja 

suoraan vastaajan työntekijöiltä. Vastaaja on kantajan saamien 

tietojen perusteella vaatinut työntekijöitään salaamaan mm. ylisuuret 

mainosmäärät, myöhästyneet jakelut; virheistä ei saa ilmoittaa 

kantajalle ja siitä, jos mainokset ohjautuvat vääriin lähtöpaikkoihin. 

 

Keväällä 2008 vastaajan toimipaikoissa alettiin pitää 

jätepaperiastioita sisätiloissa. Kenellekään. joka tuli niitä kysymään, 

ei saanut kertoa, paljonko jää ylimääräisiä jakamattomia lehtiä. 

Kaikki vastaajan toimipaikat eivät ole suostuneet vastaajan antamiin 

ohjeisiin, vaan ovat edelleen jättäneet ylimääräiset jakamattomat 

mainokset ja lehdet ulos 

 

Vastauksessaan kohdassa 4.1.1. Jakelumäärätiedot ja 4.6. 

Kimputusrekisteri, vastaaja esittää täysin virheellistä ja epäsopivaa 

kritiikkiä todistajana kuultavan ATK-asiantuntija Jukka Niemen 

laskelmista ja tiedoista. Jukka Niemi on nimenomaan käyttänyt 

laskelmissa Postin senhetkisiä ns. virallisia tietoja, joita ei ole 

tarvinnut mitenkään tulkita erikseen vaan ottaa tiedot sellaisena kuin 

ne ovat ja tehdä sillä perusteella laskelma. Laskelmat perustuvat 

tarkasti Postin Savenmaalle toimittamiin talousmäärätietoihin. Niemi 

ei ole voinut tietää mitä annettuja tietoja ei Postin mukaan saisi 
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käyttää tai olla käyttämättä laskelmien pohjana, koska siitä ei ole 

mitään erikseen ilmoitettu. Se että laskelmat perustuvat osin Postin 

sisäisiin tietoihin lisää kanteen perustavuutta ja perustelujen tasoa, 

jolloin vastaajan väite tietojen käyttämisen virheellisyydestä asettuu 

outoon valoon. 

 

Vastaajan esitys Tiekuljetussopimuslain soveltuvuudesta asiaan 

muuttaisi vaatimuksen perusteen euromäärää seuraavalla tavalla: 

 

 

 

Tiekuljetussopimuslain 32 §:n 2 ja 4 mom. ja 35 §:n 

1 mom. oikettama korvaus jakamattomista kadonneista ja 

viivästyneistä Savenmaa Ky:n mainoslehdistä ajalta 1997 - 

kesäk. 2007,  ilman korkoja  

 

  

  

  

  

  

       

            

 Korvaus 32 §:n 2 momentin, eli painon mukainen korvaus  

    

42

8074  = kadonneet ylimääräiset lehdet  

   

38

49406 

 = kimppulappuohjeistuksen vuoksi 

kadonneet lehdet  

   

40

22739 

 = toimipaikkamuutosten johdosta 

kadonneet lehdet  

   

91

9830  = v. 2006 jakamatta ja kadonneet lehdet  

   

54

1115 

 = v. 1-6.2007 jakamatta ja kadonneet 

lehdet  

 

Yht

. 

97

61164,85 

 = kadonneet 

lehdet kpl    

 

a.0,

020 kg 

19

5223,30  = kadonneiden lehtien kokonaispaino kg  

 

a 20 

€/kg 

39

04465,94  = lain mukainen enimmäiskorvaus €  

            

       

 

Korvaus 32 §:n 4 mome. ja 35 §:n 1 mom. mukainen rahti- ja 

siihen liittyvien kuljetuskulujen korvaus 

 

  

  

  

   

33

452,15 

 = korvaus kadonneista ns. 

ylimääräisistä lehdistä  

   

30

1754,64 

 = korvaus kimppulappumer. vuoksi 

kadonneet  

   

26

490,48 

 = korvaus myöhässä jaettut (35 §:n 1 

mom.)  

   

31

4606,23 

 = korvaus toimipaikkaojen muutosten 

johdosta kadonneet  

  

36

615,20 

 = korvaus v. 2006 jakamattajääneistä 

kadonneista lehdistä 

  

10

057     
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67

6303,51 

 = lain mukainen rahti- ja 

kuljetusk. korvaus  

            

       

            

 Tiekuljetussopimuslain 32 §:n 

2 ja 4 mom. ja 35 §:n 1 mom.mukaiset 

vahingonkorvaukset  

390
4465,94    

 
676

303,51    

 

Yhteensä vuosilta 1997 - 

kesäk. 2007 
458

0769,44 €  

            

   

Siis 

yhteensä 4.580.769,44  €  
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345 
Tiekuljetussopimuslaki 23.3.1979/345 
32 §  
Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus 

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli 
kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. 
Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan. 

Pidätämme oikeuden vaatia korvausta myös Tiekuljetussopimuslain 

perusteella. 

 

Edelleen kokovaatimuksessa on huomioitava se, että kantaja on 

reklamoinut ja esittänyt vaatimukset kaikkien, myös vastaajan 

esittämien lakien perusteella määräajassa siitä, kun on saanut asiasta 

tiedon. 

 

Savenmaa Ky vaatii edelleen, että Helsingin käräjäoikeus velvoittaa 

Itella Oyj suorittamaan Savenmaa Ky:lle  

 

Tässä lausumassa viitataan vaatimuksiin ja siksi vaatimukset on 

kirjattu tähän lausumaan.   

 

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. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979


 

 
 10 

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 

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. 
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KOMMENTIT VASTAAJAN VÄITTEISIIN: 

 

Hannu Pihlajamaa: 

 

Vastauskirjelmän mukaisesti: 

 

Hannu Pihlajamaan kommentit sisältyvät tähän osioon. 

 

Sivu 5. 

 

1.Yleistä   

 

kpl 1. 

 

Kantajan haastehakemuksessa esittämät väitteet eivät ole virheellisiä eivätkä 

perusteettomia. Kaikki esille tulleet yksittäiset jakeluhäiriöt ovat tulleet ilmi 

kantajan työntekijöiden ja toriautojen asiakkaiden tekemien havaintojen perusteella. 

Niistä on heti otettu yhteys ja reklamoitu vastaajan jakelupaikkaan puhelimitse. Ellei 

puhelinyhteyttä ole saatu, on lähetetty kirjeellä ko. jakelupaikkaan selvityspyyntö, 

miksi ko. mainosta ei ollut jaettu.  

 

Väite jakeluhäiriöstä ei ole perusteeton eikä virheellinen. Kantaja on vuodesta 1998 

lähtien toimittanut vastaajalle toriautomainosten jakelusuunnitelman. 

 

Osapuolten välisten sopimusten mukaan vastaajan velvollisuus on ollut ilmoittaa 

kantajalle ellei sovittua palvelua voida suorittaa.  

 

Vastaaja ei ole kertaakaan täyttänyt tätä velvollisuutta ja on jättänyt kaikki itse 

havaitsemansa lukuisat puutteet ja jakelussa tapahtuneet virheet ilmoittamatta 

kantajalle. 

 

Osapuolten välinen sopimus näin tulkittuna johtaa kohtuuttomuuteen kantajan 

kannalta ja on aiheuttanut kantajalle valtavat vahingot. Kohtuuton sopimus ei ole 

pätevä, jos se antaa vastaajalle oikeuden jättää tahallisesti ilmoittamatta ja 

jakamatta mainoksia, joista on jakelumaksut peritty.  

Vastaajan työntekijöiden tieten ja kenellekään ilmoittamatta on jätetty suuret 

myöhästymiset ja jakamatta kokonaiset  jakeluerät .Vastaajan tulkinta ja 

toimintatapa antaa sille yksipuolisen mahdollisuuden toimia huolettomasti ja 

epänormaalilla tavalla ja vastaaja hakee väitteillään luvan saada aiheuttaa vahinkoa 

myös hyvän kauppatavan vastaisesti. 

 

Tämä menettely on kantajalle selvinnyt vasta v.2006 tammikuussa esille tulleen 

vastaajan edustajan sähköpostin todistamana. Vastaaja on koko ajan monissa 

jakelutoimipaikoissa myöntänyt jättäneensä sivukylät jakamatta. Tämän jälkeen 

kantaja on kerännyt aineistoa ja yhä lisää jakeluvirheitä, laiminlyöntejä ja 

sopimusrikkomuksia on huomattu. 
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kpl 2. 

 

Ko jakeluissa on kantajan tietoon tullut välinpitämättömyyttä ja piittaamattomuutta 

vastaajan toiminnassa. Vastaaja on toiminut ilmitulleiden todisteiden mukaan 

monella eri tavalla. Joissakin jakelutoimipaikoissa on jaettu kaikki tai osa jakeluun 

tulleista mainoksista.  

 

Sopimuksiin vetoaminen on antanut vastaajalle mielestään oikeuden toimia oman 

harkintansa mukaan, mitä jaetaan, mitä jätetään jakamatta. Vastaajan toimintatapa 

on jatkunut kantajan tietämättä ja kantajaa varoittamatta koko kanteessa mainitun 

ajan.  

 

Vastaaja on koko ajan tiennyt jättävänsä osan mainoksista jakamatta, tästä on selvä 

näyttö. Sitoutuessaan sopimukseen ja hyvään kauppatapaan osapuolten välillä, olisi 

vastaajan pitänyt ottaa selvää, ymmärtääkö kantaja, miten vastaaja itse tulkitsee  

sopimusta.  

 

Vastaaja ei ollutkaan ilmoittanut kantajalle omia havaintojaan, jakamatta 

jättämistään mainoksista. Vastaaja oli koko ajan jättänyt sivukyliä jakamatta. 

Yksittäiset jakeluhäiriöt, mitkä tulivat pelkästään kantajan toriautojen kautta ilmi, 

uskottiin olevan yksittäisiä poikkeuksia, mitä tulee suuria määriä jaettaessa.  

 

Vastaajan toimintatapa huomattiin kantajan puolella vasta tammikuussa 2006. Nyt 

vasta tuli ilmi, että vastaaja katsoo oikeudekseen tulkita sopimusta tavalla, joka 

johtaa kohtuuttomuuksiin kantajan kannalta. Reklamointi ei ollut vanhentunut 

vastaajan väittämällä tavalla. 

 

kpl  3. 

Vastaajan väite reklamaation vanhentumisesta on perusteeton. Kantaja voi todistaa, 

että Vastaaja on perinyt maksun tekemättömästä työstä. Maksun periminen on ollut 

tahallista, koska kantajalta on salattu todelliset jakelumäärät. Sopimus on johtanut 

kohtuuttomuuteen. 

 

kpl  4. ja 5. 

Kantaja on keskeytymättä vuodesta 1996 alkaen toimittanut vastaajan osoittamiin 

paikkoihin jaettavat mainokset. Vastaaja on ottanut niistä jakelupalkkiot joko 

suoraan kantajalta tai sen käyttämältä Lehtiyhtymältä; vahingonkärsijä on ollut 

Savenmaa Ky. Vastaaja on koko ajan saanut maksun jakamattomista ja jaetuista 

mainoksista. Vastaajan käytäntö osoittaa sen, että maksu peritään jakamattomista 

mainoksista niiltäkin asiakkailta, jotka ovat vastaajan kanssa sopimussuhteessa.  

 

Useassa paikassa ovat Postien jätepaperilaatikot täynnä sinne heitettyjä kantajan 

mainoksia ja lehtiä. Kantaja on käyttänyt vastaajan palveluita koko kanteen 

mukaisen ajan keskeytymättä, joka viikko ja jatkuvasti. Kantajan nimissä on 

vastaajalle lähetetty jakelun ennakkotiedot.  

 

Jokaisen jakeluun menevän kimpun päällä on ollut aina kantajan nimi ja 

yhteystiedot. Vastaajan perustelu sopimuksen puuttumisesta, on perusteeton, koska 
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mainokset on luvattu jakaa. Vastaajan tuhannet jakajat eivät ole selvillä, miten jako 

tulee sopimusten mukaan suorittaa, tästäkin on yksityiskohtaista näyttöä ja tämä on 

aiheuttanut vahinkoa kantajalle. Vastaaja on ottanut rahat jakeluista, joko kantajalta 

suoraan tai Lehtiyhtymän kautta. 

 

kpl 6. 

Vastaaja on luvannut jakaa mainokset. Paperinkeräykseen heitettyjä mainoksia ei 

kuitenkaan laiteta edes muistiin, vaan niistäkin otetaan jakelupalkkiot. Vastaajan 

perustelut osoittavat välinpitämättömyyttä, eikä huolellisuutta kantajan mainosten 

jakelussa.  

 

Vastaajan väite siitä että kysymyksessä on alan normaali käytäntö kiistetään. 

Millään alalla ei toimita siten, että peritään maksu siitäkin työstä mitä ei tehdä. 

 

Kuten tulemme todistamaan, on vastaajan menettely aiheuttanut kantajalle suuret 

tappiot. kirjallista todistelua ja henkilötodistelua on huomattavia määriä kaikista 

yksityiskohdista.  

 

kpl 7. 

Vastaaja ei ole ilmoittanut jakelumääriä sopimusten mukaisesti. Vastaajan 

toimittamissa tiedoissa on jälkikäteen tehdyissä tarkasteluissa havaittu puutteita ja 

virheitä. Virheiden on annettu olla pitkiä aikoja tiedostoissa. Vastaajan työntekijät 

ovat kertoneet, ettei heidän antamiaan virhekorjauksia päivitetä vastaajan toimesta.  

 

Tiedostoissa olevat virheet ovat johtaneet jakelun myöhästymisiin, ylimääräisiin 

painatuksiin ja jakelumaksuihin; toriautot ovat menneet paikalle ja mainoksia ei ole 

jaettu, tappiot ovat huomattavia. Tietoja on ollut vaikea saada käyttöön. Vastaajan 

jakajilla on ollut koko ajan oikea-aikaiset tiedot joka päivä. Todellisuudessa on koko 

ajan jätetty jakamatta osa jakeluun tarkoitetuista mainoksista. 

 

Sivu 6. 

 

kpl 1. 

Kantaja on toimittanut vuodesta 1998 alkaen vastaajalle jakelun ennakkotiedon joka 

viikko. Sopimusten mukaan vastaaja on sitoutunut ilmoittamaan kantajalle, ellei 

jakelua voida suorittaa sovitulla tavalla. Vastaajan väite siitä ettei jakamattomia ja 

hävitettyjä mainoksia tarvitse sopimuksen mukaan ilmoittaa kantajalle vaikka niistä 

on jakelumaksut peritty, johtaa kohtuuttomuuksiin. Kohtuuton sopimusehto on 

voitava oikeuden mitätöidä vastaajan vahingoksi. Kyseessä on kuitenkin väite ilman 

todellisuuspohjaa. 

 

kpl 2. 

Kantaja on sopimusehtojen mukaan toimittanut jaettavan materiaalin kimppulapuilla 

varustettuna sovittuun toimipaikkaan ja lajittelukeskukseen. Vuoteen 2000 asti 

kantaja on tehnyt jokaiseen osoitetoimipaikkaan oman kimpun vastaajan ohjeiden ja 

vaatimusten mukaisesti.  
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Vuonna 2000 vastaajan edustaja Ari HILLI  on tuonut  kantajalle uuden 

kimputusohjeen. Uuden ohjeen mukaan kantaja tekee kimputuksen 

jakelutoimipaikkakohtaisesti eikä vastaajan tarvitse enää jokaiseen 

osoitetoimipaikkaan tarvitse tehdä omaa nippua. Hilli ilmoitti, että 

jakelutoimipaikoissa vastaajan henkilökunta suorittaa tästä lähtien kimputuksen 

jakelutoimipaikkaan kuuluville sivukylille eli osoitetoimipaikoille.  

 

Kantaja korostaa, että koko ajan on toimitettu vastaajalle sopimuksen mukainen 

jakelun ennakkotieto siitä, mihin jaetaan. Kantajalla on useita työntekijöitä, jotka 

ovat ko ajanjakson ajan suorittaneet työtä edellä kuvatulla tavalla. Vastaaja ei 

ilmoittanut kertaakaan, että vastaaja toimii vastoin annettuja ohjeita. Vuonna 2006 

tammikuussa tuli Pekka Korhosen kautta ilmoitus, että Siilinjärven 

jakelutoimipaikalla on koko ajan jätetty sivukylät jakamatta sillä perusteella, että 

niiden postinumeroita, mihin jaetaan, ei ole kimppulappuihin merkitty. Vastaajan 

toimesta tehtiin selvitys, minkä perusteella useilla eri jakelutoimipaikoilla todettiin 

menetellyn samalla tavalla, ilmoittamatta ja varoittamatta jakelun ennakkotiedoista 

huolimatta, tässä toimittiin tietoisesti kantajan vahingoksi.  

 

Vuonna 2006 tammikuussa kantajalle selvisi, että vaikka vastaaja lupaa jakaa 

mainokset, jättää se kuitenkin sopimukseen vedoten ilmoittamatta ja ylös 

merkitsemättä jakamattomat mainokset, vaikka kantaja on niistä jakelumaksut 

maksanut. Toisaalla vastaaja lupaa sopimuksen alussa ilmoittaa, ellei sovittua 

jakelua voida suorittaa.  

 

Mikäli sopimus johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen kantajan kannalta on 

sopimusta tässä tulkittava vastaajan ja sopimuksen laatijan vahingoksi. 

 

Kohta 3. 

Vastaajan lausunto todistaa sen sekavan käytännön jakelussa. 

 

Vuosien ajan jotkut jakelutoimipaikat ovat kenellekään ilmoittamatta heittäneet 

kantajan jakamattomat mainokset roskiin. Suurten paikkakuntien kokonaisia 

sivukyliä oli jätetty kenellekään ilmoittamatta jakamatta.  

 

Vastaajan lausunto todistaa sen oman tulkinnan perusteella väärän tulkinnan ja 

ainakin kohtuuttomat sopimusehdot, kohtuuttomuus on oikaistava vastaajan 

vahingoksi. Kantaja on toiminut Ari Hillin antaman ohjeistuksen mukaan. Vastaaja 

ei ollut antanut muuta ohjeistusta ennen vuotta 2006. Vastaajan työntekijät ovat 

osaksi toimineet, kuten ennenkin. Tahallinen teko ei olisi tullut ilmi, ellei Siilinjärven 

Posti olisi ilmoittanut asiasta kantajalle. 

. 

Kohta 5. 

Jakelutoimipaikka muutokset pystytään osoittamaan. Vastaajan lausunto todistaa, 

miten piittaamattomasti siellä on ko asiaan suhtauduttu. Määräpäivä jakelu ei voi 

pysyä aikatauluissaan, ellei kimput ohjaudu oikeille reiteille. 

 

Kohta 6. 
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Vastaaja ei ole halunnut selvittää asioita. Vastaus edelleen osoittaa sen, että vastaaja 

ei ole ollut myöskään missään vaiheessa kiinnostunut kantajalle aiheutuneista 

vahingoista. Vastaaja ei ole suostunut neuvottelemaan eikä selvittämään 

epäselvyyksiä. Tässäkin se on rikkonut sopimusta. 

 

Kohta 7. 

Kantaja on yksilöinyt kanteessa ne jakeluhäiriöt, mitkä ovat ilmitulleet kantajan 

selvityksien perusteella. Tilastollisesti ja koko todisteluaineistoa analysoimalla 

saadaan selville vähintään laiminlyöntien prosentuaalinen taso.   

 

Kohta 8. 

Vastaaja ilmoittaa em. tavalla havainneensa virheitä ja puutteita jakelussa. Niistä ei 

Vastaaja ole ilmoittanut kantajalle.  

 

Kohta 9. 

Toriautomainos, jossa on myyntiauton kulkuaikataulu, on määräpäiväjakelun 

viivästyessä pilalla tai jos mainosta ei jaeta. Ja jos puutteista tai jakamattomuudesta 

ei ilmoiteta, niin siitä aiheutuu suoranaista vahinkoa kantajalle. 

 

Sivu 7. 

 

2.1.2. 

Säännökset kanneoikeuden menettämisestä ja vanhentumisesta 

Kantajan havainto on todettava ensin: Vastaajan toiminnasta ilmenee, että vastaaja 

on saamistaan jakelua koskevista ennakkoilmoituksista huolimatta jättänyt 

ilmoittamatta kantajalle jakelussa havaitsemansa puutteet ja virheet. Vastaaja ei 

kiistä tätä. Vastaaja on jälkikäteen lausunut niitä olevan runsaasti. Vastaajan 

yksipuolinen käytäntö selvisi Kantajalle vasta lopullisesti 2006 tammikuun aikana. 

Jokaisesta tapauksesta reklamoitiin välittömästi. 

 

Sivu 8. 

 

kpl 7. 

Kantajan reklamoimat yksittäiset tapaukset ovat tarkasti tiedossa. Vastaajan 

ilmoittamatta jättämiä, mutta omien lausuntojensa mukaan havaittuja jakeluvirheitä 

on myös useita. Ettei niitä voida tarkasti luetella, ei ole kantajan vika, koska vastaaja 

on ne itse järjestelmällisesti salannut. Jakelua koskevat tiedot on Vastaaja laittanut 

jätepaperiin, yhdessä mainosten kanssa. 

 

Sivu 9. 

 

kpl 4. 

Kantaja on reklamoinut välittömästi Jakelutoimipaikkaa edellä todetulla tavalla. 

Ilmoitus jakelun puutumisesta on tullut välittömästi suoraan toriautosta, kun 

asiakkaat ovat ihmetelleet yhdessä torimiehen kanssa mainosten puuttumista. 

Tapahtumatiedot henkilötodisteineen ovat todennettavissa.  

 

kpl 8. ja 9. 
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Kantaja on joka vuosi omissa nimissään lähettänyt koko ajan viikoittain jakelua 

koskevat ennakkotiedot vastaajalle. Kimppulapuissa on lisäksi koko ajan ollut 

lähettäjän nimi ja yhteystiedot: Savenmaa Ky. 

 

Sivu 10. 

 

Virheistä on Kantaja ilmoittanut välittömästi vastaajalle, kun virhe on tullut tietoon. 

Kaikki kyselyt ja vastaukset jakelun puuttumisesta ovat tulleet ilmi kantajan 

toriauton kautta. Oma-aloitteisesti yksikään jakaja tai vastaaja ei ole ilmoittanut 

kantajalle virheestä. Vastaajan jakaja on vasta vaadittuna myöntänyt tapahtuneen 

virheen, jakajia tullaan kuulemaan oikeudenkäynnissä.  Postista on vain haluttu olla 

hiljaa, jos kävisi niin, ettei kukaan huomaa, että mainokset heitetään kohta roskiin. 

 

Sivu 12 

 

kpl 4. 

 

Vastaajan väite viikkojakeluista on perätön. Kantaja ei ole koskaan tilannut 

viikkojakelua, vaan aina on käytetty määräpäiväjakelua.  

 

kpl 5. 

 

Vastaaja esittää ja itse todistaa, miten kohtuuttomaan lopputulokseen vastaajan 

menettely johtaa: Ensin luvataan jakaa kaikki mainokset 100%:sti. Sen jälkeen on 

vastaajalla oikeus mielestään hävittää ilmoittamatta ja mihinkään ylös laittamatta 

jakamattomat mainokset.  

 

Kantaja on ollut hyvässä uskossa, että jakelu suoritetaan ennakkoilmoitusten 

mukaisesti. Kantaja voi osoittaa vastaajan antaneen mm talousmääristä 

paikkansapitämätöntä tietoa. Oikea tieto oli vastaajalla, mutta sitä ei haluttukaan 

sen puolelta korjata, vaan annettiin virheellisen tiedon hyödyttää vastaajaa. 

 

kpl 6. 

Toisin kuin mitä vastaaja väittää, päivityksiä ei ole tehty kahta kertaa vuodessa. 

Vastaajan talousmäärätiedostoissa on paljon virheellistä tietoa, mitä vastaaja ei ole 

välittänyt korjata pitkiin aikoihin. Kantaja tulee esittämään vastaajan virheellisistä 

tiedostoista yksityiskohtaiset todisteet. Todisteet ovat mapeissa, jotka Jukka Niemi on 

kerännyt. Niistä pystytään yksilöimään jokainen virheellisyys ja 

sopimusrikkomukset. 

 

Sivu 13. 

 

kpl 2. 

 

Vastaaja on ilmoittanut keränneensä vuoden 2006 lopulla tiedot 

mainoskieltotalouksista. Kuitenkin jotkut jakelutoimipaikat ovat 

puhelinkeskustelussa ilmoittaneet vastaajan luettelosta poikkeavia lukumääriä 

todellisuudessa jaetuista kpl määristä. 
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3.2. Asiakkaan vastuu 

 

Vastaaja viittaa vuoden 1997 sopimusehtoihin. Viittauksesta käy ilmi, että vastaaja 

on edellyttänyt Kantajan ilmoittavan jokaista jakelua koskevat tiedot etukäteen 

vastaajalle. Vastaaja ei ole koskaan ilmoittanut, että kantajan virheiden takia olisi 

vastaajalle aiheutunut kustannuksia. Virheitä todistetaan jatkuvasti havaitun.  

 

Niistä ei ole kuitenkaan ilmoitettu, vaan mainokset on hävitetty ja kaikista on peritty 

jakelumaksut. Vastaaja on vastuussa antamistaan virheellisistä tiedoista. 

 

kpl 7. 

Vastaaja ei voi kuvatulla tavalla olla vastuusta vapaa, ellei se voi yksilöidä, missä ja 

millä tavalla esityöt on kantajan puolelta tehty puutteellisesti. Esityöt, eli jakelun 

ennakkotieto on tehty vastaajan antamien tietojen pohjalla. 

 

kpl 8. 

 

Kantaja on jokaisesta jakeluerästä antanut vastaajalle ko kohdassa tarkoitetut 

jakelutiedot ennakkoon. Kantajan antamat tiedot perustuvat vastaajan antamiin 

ohjeisiin ja tiedostoihin talousmääristä, jakelu- ja osoitetoimipaikoista, sekä 

kimppulappumerkinnöistä.  

 

Vastaajan edustajat ovat ohjeistetut sitten, ettei kantajalle tarvitse ilmoittaa mitään, 

vaikka jakelu ei toteudu 

 

Sivu 14. 

 

kpl 2.  Vahingot ovat johtuneet vastaajan, ei kantajan sopimusehtojen 

laiminlyönnistä. Vastaaja on tutkimatta ja ilmoittamatta vain yksipuolisesti jättänyt 

mainoksia jakamatta. Kaikista mainoksista on peritty maksu vaikka työtä ei ole 

tehty. 

 

kpl 3. 

 

Kuten Vastaajan lausunnosta voi päätellä, on vastaaja ollut koko ajan haluton 

selvittämään, mistä on kysymys. Sopimuspuolille kuuluu selonottovelvollisuus, miten 

sopimuksessa määritelty toiminta tapahtuu. Vastaaja ei ole pitänyt 

selonottovelvollisuutta omalta puoleltaan tarpeellisena. Virheiden on annettu jatkua 

Kantajan vahingoksi. Kaikista hävitetyistä mainoksista on otettu maksu. 

 

kpl 4. 

Kantajalla on näyttö jakelutietojen virheellisyydestä. Vastaajan väärät 

talousmäärätiedot ovat johtaneet ylisuuriin painatusmääriin ja roskiin heitettyihin, 

tarpeettomiin mainoksiin. 

 

4.1.1 Jakelumäärätiedot 
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Kantaja on esittänyt ja se tulee esittämään näytöt väitteidensä tueksi. Vastaajan ei 

tarvitse huolehtia muiden kuin omien antamien talousmäärätietojen oikeellisuudesta. 

Nyt on kyse vastaajan ylisuurista talousmääristä. Tilastokeskuksen ja vastaajan 

käyttämät talousmäärät poikkeavat. 

 

kpl 5. 

Vastaaja ei ole päivittänyt talousmäärätietoja kahta kertaa vuodessa. Kantajan 

antamista jakelun ennakkotiedoista huolimatta, vastaaja on antanut kantajan 

lähettää liikaa mainoksia, vaikka jakelupaikoilla on toistuvasti tiedetty ja nähty niitä 

menevän roskiin. Jakajat ovat tienneet yhden kappaleen tarkkuudella, montako 

taloutta kukin jakaa joka päivä. Sitä tietoa ei vastaaja anna asiakkailleen. 

 

 

kpl 6. 

Kantajalla on näyttö, että vastaaja on käyttänyt samalla alueella suurempaa 

mainosmäärää, mitä muut jakeluyhtiöt. Vastaaja on heittänyt liiat mainokset roskiin, 

eikä ole korjannut virheellistä tietoa. 

 

kpl 7. 

Kantaja esittää ko näytöt ks. todistelu. 

 

Sivu 15. 

 

kpl 2. 

Kantajan todisteessa ei ole kysymys pelkästään talousmäärästä eikä päivityksestä. 

Perkiömäki 62440 kuuluu Alahärmän, eikä Kortesjärven jakelutoimipaikkaan. 

Vastaaja ei ollut oikaissut talousmäärätiedostossa ollutta virheellistä sijaintitietoa. 

Ko kpl määrä oli jätetty toistuvasti jakamatta. Päivitysten välillä ei ole tapahtunut 

niitä muutoksia, mitä on tullut ilmi.  

 

kpl 3. 

Kantaja on ollut tietoinen, että talousmäärät ovat vastaajan netissä, mutta Ari 

Hilliltä on pyydetty talousmäärät manuaalisessa muodossa, koska toriautojen reitti 

suunnittelussa jakelutiedot pitää tietää jakelutoimipaikoittain.  

 

kpl 5. 

Vastaaja toistaa virheellisen väitteensä tekemästään talousmäärien päivittämisestä 

jopa kaksi kertaa vuodessa. Vastaajan väite, että pitämällä virheellisiä 

talousmäärätietoja ko alalla tilattaisiin liikaa lehtiä, jotka jätetään jakamatta, ei pidä 

paikkaansa ,yleisesti. 

 

Sivu 16. 

 

kpl  4. 

Vastaajan perustelut ovat ristiriitaisia. Vastaaja lupaa ensin ilmoittaa, ellei sovittua 

palvelua voida suorittaa. Vastaajan velvollisuus olisi ollut ilmoittaa, ellei voida jakaa 

Jos merkintä on ollut vastaajan mielestä väärä, ei se voi olla peruste jättää 

ilmoittamatta toteutumaton jakelu.  



 

 
 19 

 

Kantajan esittämällä tavalla tehty jakelu perustuu niihin tietoihin mitä vastaaja on 

antanut käyttöön. Jakelusta on annettu aina ennakkotieto, Ennakkotiedon mukaan 

mainokset on toimitettava jakeluun.  

 

Kertaakaan ei ole ilmoitettu, ettei jakelua voi tehdä ennakkoilmoituksen mukaisesti. 

Vastaaja myöntää, että jakamattomat lehdet on laitettu roskiin. 

 

Yksityiset suorajakeluyhtiöt, joihin vastaaja viittaa, eivät ”tilaa” liikaa mainoksia, 

joita ei voida jakaa.  

 

kpl  5.  

Kantaja voi osoittaa, että vastaaja heittää roskiin suuret määrät mainoksia jo 

määräpäiväjakelun iltana ilmoittamatta niistä asianosaisille. Nivalan Postin 

roskalaatikoissa oli vappuna mainoksia, joiden jakopäiväksi oli merkitty seuraava tai 

jopa sitä seuraava päivä. Asianosaiset eivät olleet saaneet tietoa Itellan työntekijöiden 

menettelystä. Vastaajan väite siitä, että ylimääräisiä mainoksia säilytellään kuukausi 

eteenpäin, ei pidä paikkaansa. 

 

kpl  6. 

Kantajan ja vastaajan välillä on sovittu, että mainokset jaetaan sopimuksen mukaan. 

Sopimus on syntynyt myös silloin, kun Kantaja on ilmoittanut jakelun ennakkotiedot 

vastaajalle. Vastaaja on hyväksynyt ennakkotiedon. Vastaaja on luvannut, että se 

ilmoittaa kantajalle, ellei sovittua palvelua voida suorittaa. Kantajan mielestä sovittu 

palvelu on, että kaikki mainokset jaetaan. 

 

Vastaajan työntekijät eivät laita ylös, eivätkä ilmoita kenellekään mitä jaetaan, tai 

laitetaan roskiin. Vastaajan perustelu ja tulkinta sopimuksesta on ristiriitainen, 

virheellinen ja johtaa kohtuuttomuuksiin.  

 

Vastaaja on kieltänyt jakelutoimipaikkojen työntekijöitä vastaamasta kantajan 

kyselyihin. Asia olisi tullut informoida vastaajan taholta. 

 

kpl 7. 

Kantajalla ei ole ollut mahdollisuutta estää vastaajan vahingontekoa, koska vastaaja 

ei ilmoittanut siitä kertaakaan oma-aloitteisesti, vaan salasi roskiin heitetyt 

mainosmäärät. Kantajan on mahdotonta selvittää noin 3000 tuhannen 

osoitetoimipaikan oikeita talousmääriä. Kantaja on toistuvasti ja johdonmukaisesti 

pyrkinyt estämään oikean tiedon levittämisen. Jakajien hallussa oleva, oikea tieto 

talousmääristä on nykytekniikalla helppo pitää tarvitsevien saatavilla. 

 

Vastaaja toistaa edellä esittämäänsä kohtuuttomuuksiin johtavan sopimuksen tai sen 

tulkinnan perusteella tekemäänsä menettelyä. Menettely on täysin alan yleisen 

käytännön ja hyvien liiketapojen vastainen. Kantajalla on mahdollisuus tuoda laaja 

todistelu Vastaajan väitteiden kumoamiseksi. 

 

Sivu 17. 
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kpl  2. 

Kantajalla on näyttöä Vastaajan liian suurista talousmääristä, jotka ovat johtaneet 

turhiin painatuksiin ja jakamattomiin , roskiin heitettyihin mainoksiin. Vastaaja ei 

ole kertaakaan itse ilmoittanut, että jakeluun tulee liikaa mainoksia, vaikka se olisi 

joka kerta pelkästään saamansa ennakkoilmoituksen perusteella voinut sen estää. 

 

kpl 3. 

Vastaajan ei tarvitsisi puhua SSM:n tavasta. Kantajan kokemus on kuitenkin se, että 

SSM korjaa jakelun ennakkosuunnitelmassa olevat virheet. SSM ei, kuten eivät  

muutkaan jakeluyhtiöt, halua ottaa liikaa turhia mainoksia asiakkaiden vahingoksi, 

kuten vastaaja  tekee ja väittää vielä  muidenkin tekevän. Tästä kantajalla on pitkä 

kokemus. 

 

kpl 4. 

Vastaajan väite maksullisen lisäpalvelun osalta on perätön. Ko palvelua ei ole 

vastaajalla saatavana. Väite on ristiriitainen myöskin, mitä vastaajan edustajat ovat 

julkituoneet mm. sanomalehdissä. 

 

kpl 5. 

Kimppulappuihin ja jakelun ennakkotietoihin on molempiin merkitty asiat niiden 

tietojen perustella, mitkä Vastaajalta on saatu. Vastaaja ei ole korjannut, eikä 

ilmoittanut vastaanottamiensa ennakkotietojen sisältämiä virheellisyyksiä. 

 

Vastaaja kertoo ne kuitenkin havainneensa jatkuvasti. Vastaaja oli myös sitoutunut 

ilmoittamaan, ellei sovittua jakelua voida tehdä. Kantaja toistaa vastaajan tiedoksi, 

että SSM ilmoittaa Kantajalle joka kerta, ellei ennakkoilmoituksen mukaista jakelua 

voida tehdä Lehtiyhtymän, Savenmaan ja SSM:n työntekijät tulevat todistamaan 

tämän mikäli tämäkin pysyy riitaisena. 

 

kpl 6. 

Vastaajan menettely on johtunut laiminlyönneistä ja nyt sitä perustellaan 

kohtuuttomuuksiin johtavasta sopimuksen tulkinnasta. 

 

Kantajan yhteystiedot ovat olleet jokaisessa jakeluun tulleessa kimppulapussa. 

Vahingon on annettu jatkua vuodesta toiseen. Vastaajan nykyinen käytäntö osoittaa, 

miten mainoksia ajetaan jatkuvasti paperinkeräykseen. 

 

kpl 8. 

Kantaja kykenee näyttämään toteen vastaajan virheelliset jakelumäärätiedot. ATK-

asiantuntija Jukka Niemi on selvittänyt asian ja hänellä on erittäin laaja tilastointi ja 

todisteaineisto jakelumäärien virheellisyyksistä.  

 

On myös puhuttava vastaajan antamista talousmäärätiedoista, jotka johtavat turhiin 

painatusmääriin. Vastaaja on moneen kertaan todennut kantajan aiheuttaneen 

virheitä, joiden vuoksi lehtiä on jätetty jakamatta. Vastaaja ei ole yksilöinyt 

tapauksia. On vain myönnetty, että on jätetty ilmoittamatta, mitä on jätetty 

jakamatta.  
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Kantajan vaatimukset eivät ole päällekkäisiä. Vaatimukset perustuvat jokainen 

omaan vahingontekoon, minkä vastaaja on itse jättänyt ilmoittamatta, vaikka on 

todennut jakelun jäävän tekemättä. 

 

Sivu 18. 

 

kpl 1. 

Kantaja on saanut tiedon useista jakelutoimipaikoista, että ko jakelutoimipaikan alla 

oleviin osoitetoimipaikkoihin ei ole jaettu mainoksia. Käytäntö ei ole yhteneväinen 

samanaikaisesti vastaajan kaikilla jakelutoimipaikoilla. Kantajan väite on perusteltu 

ja siihen on näyttö. 

 

kpl 2. 

Kantaja ei ole edellyttänyt kertaakaan suoritettavaksi viikkojakeluita. Vastaaja ei ole 

nähtävästi selvillä, mitä on edellytetty. Kantaja on aina edellyttänyt 

määräpäiväjakelua. Vastaaja on antanut keskenään ristiriitaisia tietoja, joiden 

perusteella kantaja on voinut kimppulaput tehdä.  

 

Kantaja tekee kimppulaput vastaajan antamien ohjeiden mukaan. Vastaaja on 

velvollinen tarkistamaan antamansa ohjeet ja ohjeiden noudattamisen oikeellisuuden. 

Jakelutoimipaikoissa vastaajan työntekijät tulkitsevat ohjeita eri tavalla.  

 

Kimppulapuissa on samat tiedot jakelumääristä, jakelupaikoista, jakelupäivistä, mitä 

jakelun ennakkotiedoissa, mitkä vastaaja itse on vaatinut koko ajan kantajalta kahta 

viikkoa ennen jakelua. Kimppulappuun on lisäksi merkitty kantajan ja Riihimäen 

Kirjapainon (Lehtiyhtymä) yhteystiedot myös silloin, kun kantajan ja vastaajan 

välillä ei ole ollut kirjallista sopimusta. Vastaajan työntekijät olisivat voineet soittaa 

ja kysyä kantajalta, jos olisi ollut epäselvää. Kertaakaan ei ole kysytty, mitä tehdään 

ylimääräisille, jakamattomille mainoksille. 

 

kpl 3. 

 

Vastaajan tulee itse selvittää omat tietojen jakamiset ja ohjeet omassa 

organisaatiossa. Samalla on todettava, että vastaaja ei ole esittänyt mitään selvitystä 

siitä miten mainokset on jaettu ja mikä osa mainoksista on jaettu myöhään tai 

määräpäivän jälkeen. Tällä on suuri merkitys laskettaessa vahingon määrää ja 

rahoituskuluja. 

 

Vastaaja on ottanut myös käyttöön uusia ohjeita ilmoittamatta siitä kantajalle. 

Muutokset olisi pitänyt ilmoittaa vähintään kuukautta ennen niiden käyttöönottoa.  

 

kpl  3.-4. 

 

Vastaaja on saanut jakelun ennakkotiedot aina kantajalta suoraa, oli sitten sopimusta 

tai ei; tietojen antaminen muodostaa sopimussuhteen, koska mainokset on jaettu 

vastaajan välityksellä. Ennakkotiedon mukaan Lehtiyhtymä on aina toimittanut 

mainokset. Vastaaja ei ole ilmoittanut Lehtiyhtymällekään ennakkoilmoituksen 
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perusteella, ettei jotain jakelua voi tehdä. Lehtiyhtymältä olisi varmasti oltu 

yhteydessä kantajaan. 

 

Kantaja on toimittanut jakelun ennakkotiedot sopimuksen ja yli kymmenen vuotta 

vastaajan välillä vakiintuneen käytännön mukaisesti. Vastaaja ei ole kertakaan 

ilmoittanut palvelun niistä muutoksista, joita ei ko ennakkotiedon perusteella voida 

tehdä. Vastaanottaessaan ko ennakkotiedot kantajalta, ei vastaaja ole vedonnut 

kertaakaan vaikenemisensa syynä oleva sopimusten puuttumisen tai muunkaan syyn 

vuoksi. Ilmoittajan nimi on kimppulapussa ja ilmoittajana on ollut Savenmaa Ky, jolle 

huomautukset on tullut tehdä.  

 

Vastaaja on tehnyt Suomen Lehtiyhtymän kanssa sopimuksen Saven toriauto -lehden 

jakelusta. Lehtiyhtymä on siirtänyt reklamointi ja korvausten hakemisoikeuden 

kantajalle. 

 

kpl 5. 

Vastaajan toimihenkilöt ovat antaneet opastusta kantajalle puhelimitse. He ovat 

varmaan antaneet ohjeita myös vastaajan työntekijöille. Vastaaja on vastuussa siitä, 

että kaikilla on samat ohjeet ja että ne on otettu käyttöön. Vastaaja on sitoutunut  

hyvissä ajoin ilmoittamaan olennaiset muutokset kantajalle. Näin ei ole tehty.  

 

Kantaja kiistää kieltäytyneensä puhelin palvelun tarjoamasta avusta vastaajan 

tarkoittamalla tavalla. Vastaajan suhtautuminen todistaa sinänsä 

välinpitämättömyyttä yhteistyön suhteen kantajaan nähden vastaajan edustajat ovat 

tulleet antamaan opastusta vasta sen jälkeen, kun vastaajan menettelytapojen 

muutoksen ovat olleet jopa vuosia käytössä kantajaa vahingoittavalla tavalla. 

 

kpl 6. 

Vastaajan ohjeet ovat puutteellisia ja vastaaja ei ole noudattanut sopimuksia. Ohjeet 

eivät ole selkeitä, eivätkä yhteneväisiä. Ohjeet ovat tulleet jälkeenpäin eli vahinko on 

ehtinyt jo tapahtua. 

 

Vastaaja on jo muuttanut käytäntöjään kantajalle niistä etukäteen ilmoittamatta. 

Kantaja tulee osoittamaan verkkosivuilla olevien ja vastaajan muuten antamien 

ohjeiden ristiriitaisuudet. 

 

 

 

 

Sivu 19. 

 

kpl 1. 

Vastaaja on tiedostoissaan käyttänyt jakelutoimipaikasta nimitystä lähtötoimipaikka. 

Osoitetoimipaikasta on käytetty nimitystä alapostinumero (Ala Pno).. 

 

 

kpl  2. 
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Vastaajan on näytettävä toteen seuraava väite: ”on toimitettu ohjeistusta jatkuvasti !” 

Kantajan mielestä yhteyden ottoja vastaajan taholta on olut hyvin vähän ja kanteessa 

mainitut vahingot ovat aiheutuneet täysin vastaajan menettelystä.. Vastaajan 

yhteyden otot ovat vilkastuneet ja ohjeistusta on annettu vasta, kun kantaja on 

reklamoinut 2006 tammikuussa.  

 

kpl  3. 

 Vastaaja väittää toimittaneensa tietoja ja ohjeita. Kantaja kiistää tietojen ja ohjeiden 

lähettämisen oikea-aikaisuuden ja paikkansa pitävyyden. Vastaajan olisi pitänyt 

antaa olennaisista muutoksista tieto hyvissä ajoin. Olennaisia jakelun onnistumiseen 

vaikuttavia vastaajan toimintatavan muutoksia on tullut jälkikäteen kantajan 

tietoon. Vastaajan talousmäärätiedot ovat olleet monesti virheellisiä ja ylisuuria 

todellisuudessa jaettaviin nähden. 

 

kpl  4. 

 Vastaaja on jatkuvasti suoraan vastaanottanut kantajan lähettämät jakelua koskevat 

ennakkotiedot. Jakelutoimipaikoissa ei ole kieltäydytty kertaakaan vastaamasta 

kantajan tiedusteluihin ko vastaajan väittämään syyhyn vedoten: ettei välillämme ole 

sopimusta. Sopimus on ollut riidattomasti voimassa ainakin osana kanteen 

olemassaoloaikana ja jos sopimus ei ole ollut voimassa kantajan ja vastaajan välillä 

jossakin välissä, niin siitä on selvitys haastehakemuksessa ja vastauksessa.  

 

Vastaaja on vasta vuoden 2007 kuluessa ilmoittanut, ettei se anna jakelua koskevia 

tietoja ja ohjeita suoraan kantajalle. Joka tapauksessa vastaaja on vastuussa 

antamistaan ohjeista ja ohjeiden antaminen ja sopiminen eri lähetyksistä muodostaa 

kukin erillisen sopimussuhteen. Sopimukseen on vedottu vasta 2007 aikana.  

 

Vastaajan ohjeistus ja niiden noudattaminen ei ole kimppulappukäytännössä 

yhteneväinen. Ohjeet tulkitaan eri toimipaikoissa eri tavoin. Koska suuria määriä on 

vuosittain sivukylille jätetty jakamatta, olisi niistä pitänyt heti ilmoittaa, koska 

kantaja oli ilmoittanut ennakkotiedoissaan Ari Hillin ohjeistuksen mukaisen 

kimputuksen sivukylien jaosta.  

 

Vastaaja on nähnyt tai vastaajan olisi pitänyt huomata poikkeamat. Poikkeamiin ei 

puututtu, vaan suuret määrät vastaajan mainoksia otettiin hävitettäväksi vastaajan 

takapihoille. 

 

kpl  5. 

Vuoden 1998 mukaiset ohjeet on antanut Pekka Korhonen ja Ari Hilli. Vastaajan 

toimipaikoissa on hyväksytty kantajan toimenpiteet heti, kun ne on vaadittu. 

Mainokset on ensin painettu Kalajokilaakson Kirjapainossa. Sen jälkeen omassa 

painossa Karvoskylässä. Sieltä painatus luovutettiin Kangasalan Lehtipainolle. 

Viimeksi mainokset valmistettiin Riihimäen Kirjapainossa, Lehtiyhtymä Oy:ssä. 

Vastaajan toimipaikka, mihin lähetykset jätetään, on ollut aluksi Ylivieskan 

jakelukeskus.  

 

Vastaajan toimipaikoissa lehtiä vastaan otettaessa ei ole ilmoitettu eikä vastaaja 

muutenkaan ole ilmoittanut, että kantajan menetelmä olisi virheellinen, jos kantajan 
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väitettyyn ja toteennäyttämättömään virheeseen vedotaan myöhemmin, niin 

virheellisyydestä olisi pitänyt reklamoida ja ilmoittaa välittömästi, jotta vahingon 

tapahtuminen ei olisi jatkunut. Laiminlyönti on täten vastaajan vastuulla.  

 

Vastaajan puolelta esitetty väite, että ei ole toimittu heidän antamien ja hyväksymien 

ohjeiden mukaan on epäuskottava, koska Kl-Paino, Kangasalan Kirjapaino ja 

Riihimäen Lehtipaino ovat pitkäaikaisia, alan korkean ammattitaidon omaavia 

yrityksiä. Vastaaja ei voi ilman näyttöjä syyttää heitä epäsiallisesta toiminnasta. 

 

Vuodesta 2003 alkaen on tehty myös jakelusuunnitelma sähköiseen muotoon. 

Suunnitelma on lähetetty virkailija Ari Hillin pyynnöstä hänen sähköpostiinsa. 

 

kpl 6. 

Kimputusohjeet ovat muuttuneet ilmoittamatta siitä kantajalle. Ohjeet ovat 

tulkinnanvaraiset ja sekavat. Vastaajan toimipaikoissa on ohjeita tulkittu kussakin 

eri tavalla. Vastaajan vastaa toimipaikkojensa toiminnasta. Virheellisestä 

toiminnasta on riidatonta näyttöä vastaajan omienkin työntekijöiden kertomana.  

 

Monet ohjeet ovat tulleet sen jälkeen, kun vahinko on jo tapahtunut. Ari Hillin, 

vuonna 2000 annettu uusi kimputusohje otettiin käyttöön välittömästi samana 

päivänä, kun ohje annettiin.  

 

Monta työntekijää kantajan puolelta todistaa ko asian. Uusi seuraava kimputus 

muutos oli tehty ja otettu käyttöön vastaajan jakelutoimipaikoissa ilman, että siitä oli 

tullut kantajalle tietoa.  Jakelutoimipaikoista osa toimi entisen käytännön mukaan, 

jakaen sivukylät, kuten olivat tehneet aina ennenkin. Osa toimi uuden käytännön 

mukaan ja jättivät sivukylät jakamatta.  

 

Vastaajan väite selvistä ja yhteneväisistä ohjeista on perätön. Hillin ohje on ollut 

käytössä vuodesta 2000 vuoteen 2006. Tänä aikana olisi voitu jo ilmoittaa, ettei malli 

käy vastaajalle. Vastaajan olisi pitänyt lopettaa yhteistyö ja sanoa sopimukset irti, jos 

kantajan toiminta oli niin ohjeiden vastaista, kuten vastaaja nyt esittää. 

Irtisanomista ei tehty, vaan otettiin rahat ja mainokset vastaan, vaikka osa työstä jäi 

tekemättä. 

 

 

 

 

 

 

sivu  19. 

 

kpl 1. 

 

Vastaajan käsitteiden ilmoittamisessa on ollut sekavuutta ja epäloogisuutta ja tämä 

ohjeistus on aiheuttanut myös virheen kertaantumista kantajapuolella.  

Haastehakemuksen termistö on noudattanut kantajan termistöä.  
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Vastaajalle on käytetty jakelutoimipaikasta myös nimitystä lähtötoimipaikka. 

Osoitetoimipaikasta on annettu myös nimitys alapostinumero. Kantaja ei ole keksinyt 

vastaajan asioihin liittyviä termejä, eikä nimiä. Termit ovat vastaajan käytössä olleita 

sanoja. 

 

kpl 2. 

Kantaja on toimittanut jokaista jakelua koskevat ennakkotiedot vastaajalle. Vastaaja 

on ottanut ko tiedon viikoittain vastaa. Vastaaja ei ole ilmoittanut, ettei 

ennakkotiedon mukaista jakelua voida suorittaa. Siihen sisältyvistä mahdollisista 

virheistä ei ole ilmoitettu, vastaaja on rikkonut ilmoitus- ja 

informointivelvollisuutensa.  

 

Kantaja on luottanut jakelun menevän sovitulla tavalla. Vastaaja olisi tullut ilmoittaa 

mahdollisista virheistä, puutteista, poikkeavuuksista ja kimppulappumuutoksista 

heti ennakkotiedon saatuaan. 

 

kpl 3. 

 

Vuodesta 2000 alkaen on vastaaja toiminut Ari Hillin antaman ohjeen mukaan: 

Osoitetoimipaikkoihin ei tarvinnut Kantaja toimesta tehdä jokaiseen omaa kimppua, 

kuten oli tehty alusta asti. Hillin ohjeen mukaan alettiin lähettää kuhunkin 

jakelutoimipaikkaan se määrä lehtiä, mitä sieltä lähdetään jakamaan. Hillin mukaan 

jakelutoimipaikan väki suorittaa kimputuksen. Ohjeen mukaan piti vain lähettää se 

määrä lehtiä, mitä haluttiin jaettavaksi jakelutoimipaikan alueelle.  

 

Vastaajalle on käytetty myös nimitystä lähtötoimipaikka. Osoitetoimipaikasta on 

annettu myös nimitys alapostinumero. Kantaja ei ole keksinyt vastaajan asioihin 

liittyviä termejä, eikä nimiä. Termit ovat vastaajan käytössä olleita sanoja. 

 

kpl 4. 

Vastaajan omissa jakelutoimipaikoissa on toimittu eri tavalla. Vastaaja vastaa ensin 

siitä. Toimipaikkojen sekava käytäntö on johtanut tappioihin. Kantaja on käyttänyt 

yhteneväistä tapaa. Vastaajan oma todistelu näyttää myös että vastaaja ei ole 

kyennyt itse toimimaan omien ohjeidensa mukaan. Vastaajan palveluksessa olevat 

työntekijät ovat toimineet vaihtelevalla tavalla ja heille annettu ohjeistus on ollut 

ilmeisesti puutteellinen. 

 

kpl  5. 

Vastaaja ei ole kertaakaan ilmoittanut, että kantajan lähettämä jakelusuunnitelma ei 

ole siinä muodossa, mitä vastaaja edellyttää. Vastaaja ei ole kertaakaan ilmoittanut, 

ettei jakelusuunnitelmassa ole heidän edellyttämiään tietoja. Vastaaja ei ole kertaan 

ilmoittanut, ettei kahta viikkoa etukäteen saadun jakelusuunnitelman mukaan voida 

palvelu tehdä. Jos vastaajan ilmoitus olisi mennyt Lehtipainolle, olisi kantaja saanut 

heiltä tiedon. 

 

kpl 6. 

Edellä mainitussa kantajan vastaajalle lähettämässä jakelusuunnitelmassa on ollut 

ilmoitettuna Hankasalmen jakelut koko jakelutoimipaikan alueelle. Vastaaja ei ole 
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voinut olla tietämätön, mihin kantaja on halunnut tuotteet jaettavaksi. Kantajan 

lähettämä määrä on riittänyt koko jakelutoimipaikkaan.  

 

Useat jakelutoimipaikat ovat jakaneet mainokset, kuten on tehty vuodesta 2000 

(Hillin ohje)alkaen. Vastaajan monien jakelutoimipaikkojen menettely on 

huolimattomuutta ja tahallisuutta kantajaa kohtaan.  

 

Vastaajan puolelta olisi voitu vain soittaa tai muuten ilmoittaa kimppulapussa 

olevaan kantajan puhelinnumeroon ja kysyä, ennen kuin laitettiin jakamattomat 

mainokset roskiin. 

 

Hankasalmen postinjakaja on ainoastaan ko mainokset jakaessaan menetellyt 

entisen, pitkäaikaisen käytännön mukaan. Vastaaja toteaa, että Hankasalmen 

postissa on toimittu hyvää tahtoa osoittaen ja hyvän tavan mukaisesti.  

 

Jos menettely on ollut virheellinen ja sopimuksen vastainen, olisi siitä pitänyt myös 

hyvää tahtoa osoittaen ilmoittaa Kantajalle välittömästi. 

 

Sivu 20. 

 

kpl 2. 

Vastaaja myöntää, että heidän omat ohjeet ovat sekavat ja niiden noudattaminen eri 

jakelutoimipaikoissa vaihtelee. Vastaaja ei ole ottanut selvää, miten sen tuhansissa 

toimipaikoissa jakelu suoritetaan. Vastaaja on vain varmistanut, että jakelumaksut 

on peritty jokaisesta mainoksesta. Minkäänlaista laadun valvontaa siitä, miten 

palvelu on suoritettu, ei vastaajalla ole ollut; tämä on osaltaan johtanut 

laiminlyönteihin. Kantajan ennakkoon vastaajalle lähettämissä jakelusuunnitelmissa 

on ollut ohje siitä, miten halutaan jaon suoritettavaksi.  

 

Vastaajalla on ollut ennakkotiedon jälkeen velvollisuus ilmoittaa jos ko jakelu ei niin 

toimi. 

 

kpl 3. 

Vastaajan vastaus ja tulkinta on johtanut kohtuuttomuuksiin. Vastaajan omat 

työntekijät ovat toimineet ohjeiden vastaisesti. Vastaaja ei ole ollut selvillä omien 

jakelutoimipaikkojensa käytännöstä. Sekavuudet eri toimipaikkojen välillä ja mm. 

roskiin heitettyjen mainosten ilmoittamatta jättäminen, jakelutietojen tarkistamatta 

jättäminen jne. ovat johtaneet suuriin vahinkoihin, jotka ovat jääneet kantajan 

maksettavaksi vuosien ajan. 

 

kpl 4. ja 5. 

Kantaja on toimittanut jakelua koskevat ennakkotiedot vastaajalle, kuten on sovittu 

koko ajan. Vastaaja ei ole reklamoinut kertaakaan siitä, että jakelua ei voida 

suorittaa ko jakelusuunnitelman mukaan. Kantaja on ollut hyvässä uskossa, että 

jakelu tehdään, kuten jakelusuunnitelmassa on sovittu. Yhtään havaitsemaansa, nyt 

mainitsemansa virhettä ja puutetta, ei vastaaja ole havaittuaan ilmoittanut 

kantajalle. 
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Esimerkkitapaukset ovat tulleet ilmi kantajan toriautossa havaitun perusteella. 

Torilta on ilmoitettu, että mainoksia ei olekaan tullut. Kantaja on reklamoinut 

puhelimitse vastaajan jakelutoimipaikkaa. Kantajan vaatimuksesta on 

jakelutoimipaikasta saatu ao vahvistus siitä, että mainoksia ei ole jaettu. Ilman 

kantajan reklamointia ko jakelutoimipaikka olisi hävittänyt myös kantajan 

havaitsemat mainokset ilmoittamatta niistä.  

 

Vastaaja on todennut itse, että kantajan mainokset ohjautuivat vääriin 

toimipaikkoihin. Vastaaja jätti ilmoittamatta mm. lähtötoimipaikkojen muutokset 

kantajalle. Muutoksista alettiin ilmoitta vasta vuode 2006 aikana, kun asia tuli ilmi 

kantajan toimesta. 

 

kpl 6. 

Vastaaja väittää, ettei kantajan kimppulappuihin merkittyjä ohjeita ole ymmärretty. 

Sen voi hyvin uskoa olevan vastaajan puolelta mahdollista. Kimppulappuihin on aina 

merkitty myös yhteystiedot ja puhelinnumerot, mihin voi soittaa, jos on epäselvyyttä. 

Vastaajan puolelta ei sitäkään ole haluttu tehdä, vaan epäselvyydet on ratkaistu 

heittämällä mainokset roskiin ja laskuttamalla asiakasta.  

 

Keltaiset kimppulaput ovat aina kantajan kimpuissa. Kantaja ei ole tilannut 

Kuusamoon viikkojakelua, Kuusamoon on tilattu määräpäiväjakelu. Kantaja on 

ilmoittanut jakelun ennakkotiedoissa määräpäiväjakelun.  

 

Vastaaja on perinyt Kantajalta hinnan määräpäiväjakelusta ko tapauksessa. 

Vastaajan velvollisuus on ollut kysyä kantajalta, ellei se ole ymmärtänyt, mistä on 

kysymys. Jokaisessa kimppulapussa on lähettäjän puhelinnumero. Vastaus osoittaa 

Vastaajan välinpitämättömyyden ja menettelyn kantajan kärsimistä vahingoista. 

Vastaaja tiesi, että kaikista on jakelumaksut peritty. 

 

Sivu 21. 

 

kpl  1. 

Vastaajan myöntämät jakeluongelmat ja jakeluviivästymät olisi voitu välttää, jos 

vastaaja olisi ilmoittanut kantajalle jakelua koskevat ennakkotiedot saatuaan, ettei 

jakelua voi suorittaa suunnitelman edellyttämällä tavalla. Vastaaja on antanut 

mahdollisten virheiden jatkua vuosikausia.  

 

Vastaaja on vasta sitten antanut mainitsemaansa ohjeistusta, kun kantaja on vuoden 

2006 aikana vaatinut vahingonkorvauksia. Kantajalla ei ole tiedossa sitä ennen 

vastaajan toimesta annettua ohjeistusta tavalla, mitä vastaaja nyt väittää tehneensä. 

Vastaaja on sitoutunut ilmoittamaan olennaiset muutokset vähintään kuukautta 

ennen. Näin ei ole tapahtunut, vaan on pitkiä aikoja vastaajan omissa 

toimipaikoissakin toimittu eri tavoin.  

 

Jakelun ennakkotiedoista huolimatta, vastaaja on antanut tietoisesti jo siihenkin  

sisältyvien mahdollisten virheiden jatkua ja on itse jatkanut virheellistä toimintaa. 

Vastaajan olisi pitänyt ottaa selvää, mistä väärät tiedot ovat peräisin.  
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Vastaaja ei ole täyttänyt lupaustaan, ilmoittaa, ellei palvelua, mitä 

jakelusuunnitelmassa pyydetään, voida tehdä. Kimppulapuissa ei ole niin paljon 

vääriä tietoja, etteikö vastaajan työntekijä olisi niiden perusteella voinut toimia 

oikein. Vastaajan työntekijät ovat ammatillisesti järjestäytyneitä ja taitavia alansa 

osaajia, joiden voidaan edellyttää osaavan toimia vanhalta muistilta myös jo 

muuttuneiden ohjeiden mukaisesti. Useat ovat ilmoittaneetkin toimineensa niin.  

 

Jakelutoimipaikoissa tiedetään jokainen talous, mihin pitää suorittaa mainosten jako 

ja miten pitää jakaa. Kimppulappuun annettujen väärien ja vanhojen tietojen 

perusteella on heitetty suuret määrät mainoksia roskiin. Jakelu ennakkotiedot 

saatuaankaan, ei ole oikaistu virheitä, joita nyt väitetään olleen. 

 

kpl 2. 

Kantajan Lehtipaino on jo kiistänyt syyllistyneensä vastaajan väittämään 

menettelyyn. Vastaaja on jättänyt ilmoittamatta suuret muutokset 

lähtötoimipaikoissa ympäri Suomea. Lehtiniput ovat ohjautuneet vääriin 

toimipaikkoihin.  

 

Myöhässä olleet mainokset on salaa hävitetty vastaajan toimesta. Vastaajan 

palveluksessa on alan ammattilaiset. He olisivat voineet osata toimia oikein, mutta 

vastaajan käytäntö on johtanut menettelyyn, mikä ei voi olla tiesopimuslain ja 

oikeudenmukaisen käytännön mukaista. 

 

kpl 3. 

Kantajan näyttö todistaa vastaajan sekavan käytännön. Tutkimus todistaa, että 

jakelutoimipaikat hävittävät mainoksia oman harkintansa mukaan.  

 

Kantajan tiedustelu todistaa, että vastaajan työntekijöistä osa on halunnut toimia Ari 

Hillin antaman, yksinkertaisen, selvän ja toimivan ohjeen mukaan: sivukylät jaetaan, 

kuten ennenkin, koska sinnekin mainokset on tarkoitettu jaettavaksi.  

 

On selvä, että kukaan ei ole voinut olla vastaajan työntekijöistä niin ymmärtämätön, 

etteikö ole voinut käsittää samalla tavalla.  

 

On todella uskomatonta röyhkeyttä ja holtittomuutta laittaa jatkuvassa 

asiakassuhteessa olevan kantajan mainokset roskiin sen vuoksi, että vastaajan jokin 

ohje on muuttunut. Jokainen tiesi, mikä on oikein ja mikä väärin. Vastaaja on 

vaatinut työntekijöitään toimimaan väärin. Kaikki eivät ole halunneet toimia 

vastaajan vaatimalla väärällä tavalla. 

 

 

 

kpl 4. 

Vastaaja ei ole itse ryhtynyt ilmoittamaan, eikä ole laittanut ylös hävittämiään 

mainoksia. Kysyttäessä useat ovat myöntäneet hävittäneensä niitä. Vaatimukset on 

voitava ulottaa koko ajalle, koska vastaaja ei ole itse ilmoittanut oma-aloitteisesti 

hävittämiään mainoksia. 
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kpl 5. 

Kyselyn tarkoitus ei ole tarkoitushakuinen. Kyselyllä on haluttu selvittää, miten 

mainoksia on jaettu. Vastaukset ovat vastaajan omilta työntekijöiltä. Jos heidän 

antamiaan vastauksia ei voida pitää luottavina, mihin sitten pitää luottaa? Vastaaja 

on toisaalta lausunut, että kantajalla on itsellään selonottovelvollisuus, mikä 

kuulostaa uskomattomalta väitteeltä silloin, kun vastaaja toisessa kohdassa syyttää 

yritystietojen urkkimisesta. 

 

kpl 6. 

Vastaus todistaa, että vastaajan periaate on pitää hävitetyt mainokset salassa. 

Kantajan oikeus saada tietoja suoraan jakelusta on kiistaton. Vastaajan tulkinta ei 

sido kantajaa. Vastaus osoittaa kantajan kärsimää kohtuuttomuutta ja vääryyttä. 

 

Kantajalla on oikeus ottaa omia, maksamiaan jakeluja koskevia tietoja suoraan 

vastaajan työntekijöiltä. Vastaaja vaatii siis työntekijöitään salaamaan mm. ylisuuret 

mainosmäärät, myöhästyneet jakelut; virheistä ei saa ilmoittaa kantajalle, jos 

mainokset ohjautuvat vääriin lähtöpaikkoihin ja muu kantajaa vahingoittava 

menettely. 

 

Keväällä 2008 vastaajan toimipaikoissa alettiin pitää jätepaperiastioita sisätiloissa. 

Kenellekään. joka tuli niitä kysymään, ei saanut kertoa, paljonko jää ylimääräisiä 

jakamattomia lehtiä. Kaikki vastaajan toimipaikat eivät ole suostuneet vastaajan 

antamiin ohjeisiin, vaan ovat edelleen jättäneet ylimääräiset jakamattomat mainokset 

ja lehdet ulos.  

 

Jakajat tietävät yhden kappaleen tarkkuudella, montako mainosta voidaan jakaa. 

Silti heitä kielletään antamasta lukua sitä tietoa haluaville. Olisi nykytekniikalla 

erittäin yksikertaista pitää tieto jatkuvasti ajan tasalla ATARGET nimisessä 

osoitteessa. 

 

Vastaaja mainostaa olevansa sähköisen tiedon siirron johtava liikeyritys. On 

harhaanjohtavaa ja epäuskottavaa väittää, ettei oikeita tietoja voida tuossa 

yrityksessä pitää ajan tasalla. 

 

kpl 7. 

Vastaaja on salannut ja jättänyt ilmoittamatta koko ajan jatkuneet jakelu 

viivästymät, kuten on jo usein todettu. Vastaaja ei ryhtynyt oikaisemaan 

havaitsemiaan kantajan tekemiä toimenpiteitä ja jakelun ennakkotietoja, vaan on 

antanut lähetysten tulla jakeluun painosta. Kaikista mainoksista on peritty 

jakelumaksu.  

 

Vaikka jakelua ei ole tehty ennakkoilmoituksen mukaisesti, ei siitä ilmoitettu, ennen 

kuin kantaja reklamoi jakelusta. 

 

Yhtään omatoimista ilmoitusta ei saatu vastaajantahoilta siitä, että kaikkia 

mainoksia ei ole jaettu. Vastaaja on toistuvasti rikkonut ilmoitusvelvollisuutensa. 
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Vastaaja on myös kieltänyt ketään työntekijöistään kertomasta asioista. Vastaajan 

työntekijät ovat kuitenkin tunnustaneet virheen, kun sitä on kantajan toriauton 

myyjän ja asiakkaiden huomion perusteella kysytty eli on kysytty onko mainosta 

jaettu? 

 

Sivu 22. 

 

kpl  1. 

Vastaajan väite päällekkäisistä vaatimuksista ei pidä paikkaansa. Kantajan jokainen 

vaatimus on erillinen tapahtumasarja, mihin vaatimus perustuu ja mihin on kantajan 

näyttö. Vastaaja ei ole itse ilmoittanut tapahtumista, jotka ovat johtaneet vahinkoa 

aiheuttaneisiin virheisiin. Vastaaja on jo todennut, ettei jakelutoimipaikat saa antaa 

suoraan tietoja jakamattomista mainoksista. 

. 

kpl 2. 3. 4. 

Vastaaja on sitoutunut jakamaan lähetykset 100 % :n tarkkuudella. Kantajan tietoon 

on toriasiakkaiden ja torimiesten kautta tullut, ettei lehtiä ole aina jaettu. Vastaaja ei 

ollut itse ryhtynyt ilmoittamaan jakeluviivästymisestä tai kokonaan puutumisesta. 

Vastaaja ei ole laittanut itse edes ylös jakamatta jätettyjä, roskiin heitettyjä lehtiä. 

 

 Ei voi väittää jakaneensa 100% ellei seurata ollenkaan, mitä on jaettu. Vetoaminen 

asiakkaan virheisiin ei ole oikeuttanut hävittää lehtiä. Vastaaja antaa toisaalta 

ymmärtää, että se toimii yleisen käytännön ja tiekuljetuslain mukaisesti. Väite on 

perusteeton ja virheellinen.  

 

Vastaajan jätepaperiastioissa on ympäri maata kymmenien yritysten jakamattomia 

lehtiä ja mainoksia. Kukaan ei ymmärtämättömyyttään laita liika kalliita mainoksia 

ja vielä maksa vapaaehtoisesti tekemättömästä työstä. Vikaa on vastaajan 

järjestelmissä. Vastaaja on antanut kantajalle lukuisia kertoja lupauksia toimintansa 

parantamisesta.  

 

kpl 5. 

Vastaaja ei ole ilmoittanut virheellisistä osoitteista, eikä puutteista merkinnöistä. 

Kantajan puhelinnumerot ovat jokaisessa kimppulapussa, mikäli vastaaja olisi 

halunnut tarkistaa jotain asiaa.  

 

Useat vastaajan muutkin asiakkaat laittavat yhteyshenkilönsä puhelinnumerot 

kimppulappuun. On kohtuutonta ja virheellistä väittää, sopimuksiin perustuen, ettei 

tarvitse ottaa yhteyttä epäselvyyksien vuoksi. Yleinen käytäntö ja hyvä liiketapa 

edellyttää ongelmien selvittämistä heti, kun virhe on havaittu. 

 

Vastaajan työntekijät eivät ole vastaajan ohjeistamana ilmoittaneet poikkeamista, 

vaan virheen on annettu jatkua. Vastaaja myöntää näin tapahtuneen jatkuvasti. 

Vastaajan olisi pitänyt selvittää, onko annetut ohjeet kantajan ja omien 

työntekijöidensä tiedossa. 

 

Vastaaja ei ole selvittänyt ko seikkoja, vaikka on saanut jatkuvasti kantajan 

lähettämät jakelun ennakkotiedot. Vastaajan menettely, että mainoksia jätetään em. 
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syiden perusteella jakamatta, eikä vastaaja ilmoita niistä, on selvinnyt kantajalle 

lopullisesti vasta vuoden 2006 tammikuussa.  

 

kpl 6. 

Vastaaja myöntää, että mainoksia jätettiin jakamatta. Esimerkki todistaa, että 

vastaaja ei itse ilmoita havaitsemiaan puutteita, ellei kantaja sitä itse tiedä kysyä.  

 

Vastaaja olisi salannut tämänkin tapauksen, ellei se olisi tullut kantajan ja 

asiakkaiden taholta ilmi. Postinumerot ovat olleet esillä jakelun ennakkotiedoissa, 

mitkä on toimitettu suoraan vastaajan sähköpostiin kantajan toimesta. Vastaaja oli 

hyväksynyt saamansa jakelusuunnitelman. 

 

kpl 7. 

Vastaaja myöntää saman mitä edelläkin. Jakelun puutteista ei ilmoiteta, ellei kantaja 

itse ilmoita, mitä on havainnut.  

 

sivu 23. 

 

kpl 1. 

Tapahtumien kulku on, että vastaajan taholta ei ole ilmoitettu mitään, ellei kantaja 

olisi itse kysynyt, miksi mainoksia ei ollut jaettu. Vastaaja myöntyi kantajan   

kysyessä tunnustamaan, ettei ollut jakanut. 

 

kpl 2. 

Kuusamon jakaja kertoi kysyttäessä kantajalle, ettei mainoksia ollut jaettu. Selitys 

oli, että kimppulapussa oli revennyt pala pois, jossa oli ko jakelupäivä merkittynä. 

Kysyttäessä, miksi ei voitu soittaa ko lapussa olevaan puhelinnumeroon, hän vastasi, 

ettei hoksannut sitä tehdä. Ko jakelupäivä oli myös merkitty kyseiseen jakelun 

ennakkotietoon, minkä Kantaja oli toimittanut vastaajalle hyvissä ajoin ennen kuin 

lehtiä oltiin lähettämässä Kuusamoon.  

 

Vastaajalle ei ole oikeutta hävittää kantajan mainoksia ja ne jakamatta repeytyneen 

kimppulapun takia. Vetoamalla ko tavalla kantajan ja kirjapainon virheisiin, jonka 

vuoksi jakelua ei ole voitu tehdä, Vastaaja tunnustaa jättävänsä mainoksia kantajalle 

ilmoittamatta sekä jakamatta, hävittäen niitä, vaikka on perinyt jakelumaksun 

kaikista vastaanotetuista mainoksista.  

 

kpl 3. 

Vastaaja myöntää, että sillä on tiedossa lukuisia tapauksia, jolloin kantajan 

mainokset on jätetty jakamatta. 

 

Todistajat joutuvat myöntämään, että he hävittivät kantajan mainoksia jatkuvasti 

ilmoittamatta niistä.  

 

Vastaaja ei ole ilmoittanut yhtään tapausta itse kantajalle, vaikka virhe oli havaittu. 

 

On välttämätöntä, että vastaajan työntekijät tulevat todistamaan, mitä heiltä on 

vastaajan taholta vaadittu tekemään. 
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kpl 4. 

Vastaaja sekoittaa tässä tahallaan kantajan tarkoittamat, edellä kuvatut jakamatta 

jätetyt ja vastaajan hävittämät mainokset. 

 

Mainoskieltotaloudet ja niistä johtuvat jakamattomat mainokset ovat eri asia, 

kuitenkin niistä saadut jakelupalkkiot ovat olleet turhia kustannuksia kantajan 

maksettavaksi. 

 

Vastaaja on saanut niistä suuren hyödyn kantajan kustannuksella, jättäessään 

mainoskieltojen määrät vähentämättä talousmäärätiedoista.  

 

Mainoskieltotaloudet ovat olleet vastaajan tiedossa, mutta vastaaja ei ole halunnut 

niitä ilmoittaa, vaan on jättänyt ne kantajan arvioitavaksi. Vastaaja ei ole ilmoittanut 

myöskään muista virheellisistä merkinnöistä, myöhästyneistä tai vääriin 

toimipaikkoihin lähetetyistä toimituksista. 

 

Vastaajan tapa jättää em virheet ilmoittamatta, jakelua koskevasta 

ennakkoilmoituksesta huolimatta on selvinnyt kantajalle vasta vuonna 2006 

tammikuussa. 

 

Vastaajan työntekijät tietävät oikeat talousmäärät joka päivä. 

 

kpl 5. 

Kantaja on saanut ko muutokset tietoon vasta, kun vastaaja on ottanut muutokset jo 

käyttöön. Vastaaja ei ole ilmoittanut muutoksista ennakkoon. Muutoksista johtuen 

mainoksia on jätetty jakamatta ja hävitetty, koska ne eivät ole ehtineet määräpäivänä 

jakeluun. Vastaaja on jättänyt ilmoittamatta myöhästyneet ja hävitetyt mainokset. 

Jakelu/lähtötoimipaikkojen muutoksista ei ilmoitettu kantajalle. 

 

kpl 6. 

Jakamatta jääneet mainokset ovat aina ylimääräisiä. Niitä ei voi käyttää 

määräpäiväjakelun jälkeen, koska toriauto on jo käynyt paikkakunnalla. Vastaus 

osoittaa vastaajan piittaamattomuutta kantajan suhteen. 

 

kpl 7. 

Vastaaja ei ole itse selvillä, mitä talon sisällä tapahtuu. Vastaajan vastaukset ovat 

ylimielisiä ja halventavia, koska kuitenkin ovat aiheuttaneet suuret menetykset 

kantajalle.  

Vastaaja on jo todennut, että kantajan mainokset ovat ohjautunet vääriin 

jakelu/lähtötoimipaikkoihin. Ohjaustiedot on vastaajan toimesta muuteltu moneen 

kertaan, ilman, että niistä olisi ilmoitettu kantajalle ajoissa. 

 

Sivu 24. 

 

kpl 1. 
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Kantaja on koko ajan toimittanut jakelua koskevat ennakkotiedot vastaajalle suoraan. 

Kantajan kirjapaino ei ole edellyttänyt ko ennakkotietoa. Vastaaja on aina 

edellyttänyt ne, kuten sopimuksessakin lukee. 

 

Vastaaja ei ole kertakaan ilmoittanut, ettei kantajan lähettämiä jakelun 

ennakkotietoja tarvitse heille lähettää. Vastaaja ei ole myöskään kertaakaan 

ilmoittanut, ettei ennakkotietoa tarvita sen vuoksi, koska kantaja ei ole suorassa 

sopimussuhteessa vastaajaan. Spekulointi tapahtuu jälkikäteen. 

 

Ennakkotiedoissa on nähtävänä, miten kantaja on halunnut mainokset jaettavaksi eri 

jakelutoimipaikkoihin. Vastaaja ei ole ilmoittanut myöskään Kirjapainolle ettei ko 

jakelua voida suorittaa. Vastaaja ei ollut ilmoittanut ennakkoon muutoksista. 

Muutokset tulivat jälkikäteen kantajan tietoon. 

 

Vastaaja oli jättänyt koko ajan monissa toimipaikoissa mainoksia jakamatta, eikä 

ilmoittanut niistä kenellekään. Vastaaja vetoaa sopimussuhteen puutumiseen silloin, 

kun se on heille edullista väistää vastuuta, joskin kukaan ei ilman sopimusta 

kuljettele toisten postia. 

 

 Vastaajan työntekijät ovat ajoittain olleet yhteydessä kantajaan, mutta eivät ole 

saaneet oikoa suuriin menetyksiin johtaneita käytäntöjä, joista vahingot on kärsinyt 

kantaja ja vastaaja on saanut perusteetonta etua. 

 

kpl 2. 

Vastaajan perustelu sopimukseen vedoten on ristiriidassa, koska vastaajan edustaja 

Timo Kaasinen on vuonna 2005 kehottanut kantajaa, eikä Lehtipainoa, hakemaan 

korvauksia vastaajalta. 

 

Vastaaja on vedonnut vasta vuoden 2006 tammikuun jälkeen ko sopimusasiaan, 

Kantajan ryhdyttyä vielä selvittämään ja reklamoimaan vastaajan kohtuuttomia 

menettelytapoja. Vastaajalla on vastuu ilmoittaa muutoksista ja uusista ohjeista.  

 

kpl 3. 

Vastaajan vastuulla on huolehtia, että kantaja ja sen käyttämä kirjapaino ovat 

selvillä mitä kullakin rekisterillä vastaajan puolelta tarkoitetaan. 

 

Vastaaja ei ole selvittänyt asioita ajoissa, vaan on antanut mennä virheellisillä 

tiedoilla mainoksia jakeluun. Vastaajan jätepaperiastioita on kaikkialla nähtävänä ja 

se että mainoksia ja lehtiä ei ole jaettu vaan ne on työnnetty jätepaperiin. Maksu 

niistä on vaadittu ja otettu vastaan. 

 

 

kpl 7. 

Vastaaja vetoaa ko sopimusasiaan vasta, kun sen käyttämiä kohtuuttomia 

toimintatapoja on alettu kantajan toimesta selvittää. Vastaaja on ottanut jakelua 

koskevat ennakkotiedot kantajalta suoraan. 
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Vastaaja ei ole ilmoittanut, että tiedot olisi pitänyt tulla Lehtiyhtymältä, ei kantajalta 

ja jos tietoa väärästä ja puutteellisesta menettelystä annetaan, niin parasta ja 

tärkeintä on tiedon jakaminen ja virheiden korjaaminen.  

 

Vastaajan edustajat ovat ajoittain kantajan vaatimuksesta antaneet tietoja 

kantajalle. Vastaaja toisaalta myös heti jäljempänä antaa lukea, miten vastaajan 

edustajat ovat suoraan antaneet ohjeita kantajalle. Ko sopimusten puuttumiseen 

vedoten, ei ole kieltäydytty tietojen antamisesta. Kantaja on ollut asiakassuhteessa 

vastaajan.  

 

Vastaajan todistelussa myönnetään tietojen suoraan antaminen, jos myöntäminen on 

vastaajan etujen mukaista. Tietojen antamatta jättäminen puolestaan on johtunut 

vastaajan mielestä, toisessa yhteydessä sopimuksen puuttumisesta.  

 

Tulkinta on em. tavalla, kun se on vastaajan mielestä peruste väistää sen vastuuta 

kantajan vahingoksi. Ko kielto on annettu Peter Karlssonin ilmoituksen perusteella 

vuoden 2007 aikana. Vastaaja on sopinut Lehtiyhtymän kanssa Saven toriauto lehden 

jakamisesta. Vastaajan aiheuttamat vahingot on kärsinyt kantaja, ei Lehtiyhtymä. 

 

kpl. 8. 

Vastaaja ei puhu totta. Vastaajan toimipaikat ovat lukuisten esimerkkien ja 

todisteiden mukaan tulkinneet kimppulappuja eri tavoin toisistaan poiketen. 

 

Kantaja on jättänyt jakelua koskevat ennakkotiedot vastaajan sähköposteihin kahta 

viikkoa ennen jakelua. Vastaaja on ottanut ennakkotiedon vastaan. Ennakkotiedoissa 

on ollut kimputusohje, miten kantaja on tarkoittanut jakaa ja pyytänyt tällaista 

palvelua, palvelua ei ole tuotettu, mutta maksu on otettu. 

 

Vastaavat tiedot ovat olleet kimppujen päällä. Kimput on toimitettu jakeluun. 

Vastaaja ei ilmoittanut etukäteen tapahtuneista muutoksista. 

 

Ilmoitus tuli Siilinjärveltä. Siilinjärvi oli jättänyt sivukylät jakamatta, ilmoittamatta 

kantajalle. Ilmoituksesta selvisi, että oli jätetty joka kerta sivukylät jakamatta. 

 

Kantajan oli annettu olla siinä luulossa, että kaikki jaetaan, kuten alun perin 

(Vuonna 2000/Ari Hiilin ohje)on sovittu. Muutoksesta ei ollut ilmoitettu. Osa  

vastaajan toimipaikoista jakoi, kuten ennenkin. Osa jätti sivukylät jakamatta. 

 

Vastaajan lausunnosta ilmenee, että vaikka kimppulappuohjeet ovat olleet vastaajan 

toimipaikoissa, sekä vastaajan www sivuilla, ei heillä itsellään ole mielestään 

velvollisuutta toteuttaa niitä yhteneväisen käytännön mukaan. He eivät myöskään 

ota selvää, miksi kantaja on toiminut vanhoilla ohjeilla, vaan jättävät kantajan 

mainokset jakamatta. Osa vastaajan toimipaikoista jakaa entisen käytännön mukaan 

mutta tietoisesti uusien ohjeiden vastaisesti. Yksikään vastaajan edustaja ei ollut 

ottanut yhteyttä kantajaan. 

 

sivu 25. 

kpl 2. 
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Vastaaja tekeytyy tahallaan ymmärtämättömäksi. Saadut vastaukset ovat osoittaneet 

vastaajan sekavat käytännöt eri jakelutoimipaikoissa.  

 

Vastaaja on saanut koko ajan yhteneväiset kantajan lähettämät jakelun 

ennakkotiedot, mutta silti on toimittu monissa paikoissa toisin, kuin kantaja  onj 

edellyttänyt. 

 

Ilmoituksia poikkeavuuksista ei tehty vastaajan toimesta. Kaikki jakeluhäiriöt ovat  

tulleet ilmi kantajan toriautoista ja asiakkailta. Vastaaja ei niitä itse oma-aloitteisesti 

ilmoittanut.  

 

kpl 3. 

 

Keskustan väki kävi kantajan toriautoissa. Sivukylille ei mainosta ollut jaettu, vaan 

ne oli vastaajan toimesta, kantajalle ilmoittamatta hävitetty. Kantaja ei osannut 

epäillä mitään muuta kuin ainoastaan ihmetellä, miksi näin vähän käy asiakkaita.  

 

Vastaaja on muutellut kantajan lähetysten kpl määriä tavalla, mikä osoittaa 

tahallisuutta, huolimattomuutta ja kohtuuttomuutta sekä asian huonoa toimintaa. 

 

Mikäli vastaaja tarkoittaa väitteessään, että kantajan kirjapaino on yrittänyt 

lähettää enemmän mainoksia, kuin lähetyslistaan oli ilmoitettu. on se osoitus 

vastaajan, ei kantajan kirjapainon virheestä. 

 

Vastaaja on punninnut ja laskenut kaikki vastaanottamansa mainokset ja 

kappalemäärän. Vastaaja laski väärin. 

 

Vastaaja laskutti kaikki väärin laskemansa heille tulleet mainokset. 

Vastaaja perii maksun heille tulleista, ei jaetuista mainoksista. Menettely on väärä. 

Vastaaja ei verrannut saapunutta lehtierää jakelun ennakkolistaan. 

 

Jakelulistassa on aina kantajan jakeluun tuleva jakelun kpl määrä. 

 

 Kpl 4. 

Kantaja on koko ajan toimittanut vastaajalle jakelun ennakkotiedot. Ennakkotiedot 

on mennyt vastaajalle suoraan. 

 

Vastaaja ei ole ilmoittanut kantajalle, eikä kantajan kirjapainolle, ettei se suorita 

kantajan jakelua ennakkolistassa edellytetyllä tavalla.  

 

Vastaaja ei ole 13.4.2005 jälkeen ilmoittanut kantajalle, ettei se asioi kantajan 

kanssa. 

 

Vastaaja on kieltänyt edustajiaan vasta vuoden 2007 aikana asioimasta kantajan 

kanssa suoraan. Siitä huolimatta useat jakelutoimipaikat ovat pyydettäessä  

rehellisyyden nimessä halunneet  vastata kantajan tiedusteluihin. 
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Vastaaja antoi kiellon edustajilleen, olla vastaamatta, sen jälkeen, kun kantajan 

vaatimukset vastaajalle esitettiin. 

 

Vastaajan edustajat eivät voi tietää kenen mainoksia jaetaan sopimuksen mukaan, 

kenen ei. Jokaisessa kimppulapussa on Kirjapainon ja kantajan puh numero jakelu 

epäselvyyksien varalta. Vastaaja on 13.4.2005 jälkeenkin ollut suoraan yhteydessä 

kantajaan ohi Lehtiyhtymän. 

 

Tieto siitä, että sivukylät jätetään jakamatta, vaikka niistä peritään maksu, tuli 

vastaajan edustajalta Pekka Korhoselta. Ajankohta on vasta vuosi 2006. Pekka 

Korhonen on toiminut rehellisesti, mutta vastoin vastaajan toimintatapaa. 

 

 

kpl  5 

Vastaaja tarkoittaa ilmeisesti Arja Mäen suorittamaa kyselyä v 2006. 

Kantaja tekemä kysely osoittaa vastaajan sekavat käytännöt. Vastaaja ei ole itse 

selvillä, miten sen edustajat toimivat. Kantajan kysely selvittää asiaa. 

 

kpl 6 

Vuonna 2007 on kantajalla näytöt vastaajan tekemistä virheistä. Vastaaja ei 

ilmoittanut jakelun puutteista kantajan lähettämistä ennakkotiedoista huolimatta. 

 

Kantajalla on todisteet siitä, että vastaajan edustajat ovat kuitenkin saaneet 

ennakkotiedot myöskin jatkuvasti  v.2007päättyneeseen yhteistyöhön asti. 

 

Vastaajan edustajat eivät ole olleet edes itse selvillä ylimääräisen mainospostin 

määristä. Tiedotusvälineille annettujen haastatteluiden perusteella he eivät siitä ole 

selvillä, eivätkä ole pystyneet asioita selvittämään. 

 

sivu 26 . 

 

Jukka Niemi käsittelee ko väitteet. Vastauksessaan kohdassa 4.1.1. 

Jakelumäärätiedot ja 4.6. Kimputusrekisteri, vastaaja esittää täysin virheellistä 

kritiikkiä todistajana kuultavan ATK-asiantuntija Jukka Niemen laskelmista ja 

tiedoista. Jukka Niemi on nimenomaan käyttänyt laskelmissa Postin senhetkisiä ns. 

virallisia tietoja, joita ei ole tarvinnut mitenkään tulkita erikseen vaan ottaa tiedot 

sellaisena kuin ne ovat ja tehdä sillä perusteella laskelma. Laskelmat perustuvat 

tarkasti Postin Savenmaalle toimittamiin talousmäärätietoihin. Niemi ei ole voinut 

tietää mitä annettuja tietoja ei Postin mukaan saisi käyttää tai olla käyttämättä 

laskelmien pohjana, koska siitä ei ole mitään erikseen ilmoitettu. Se että laskelmat 

perustuvat osin Postin sisäisiin tietoihin lisää kanteen perustavuutta ja perustelujen 

tasoa, jolloin vastaajan väite tietojen käyttämisen virheellisyydestä asettuu outoon 

valoon. 

 

Sivu 27. 

Virheet tulivat esille kantajan, ei vastaajan toimesta. 
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Vastaaja hävittää koko maassa mainoksia, ilmoittamatta niistä kenellekään. Kaikista 

on kuitenkin peritty maksu. 

 

Vastaajan käytäntö jatkuu samanlaisena vuonna 2008. Vuonna 2008 vastaajan 

edustajat epäilevät lehtitietojen mukaan, pitääkö heidän sittenkin ryhtyä 

ilmoittamaan jakamattomista mainoksista. 

 

Vastaaja on vaatinut ja saanut kantajan lähettämät jakelun ennakkotiedot 

(Kanteessa lähetyslistan), kahta viikkoa ennen sovittua jakelua. Vastaaja ei ole 

kertaakaan ilmoittanut, ettei tilattu jakelu mene perille, vaan on ilmoittamatta 

hävittänyt jakamattomat mainokset, vaikka on perinyt niistä kaikista maksun. 

 

Vastaajan perimät jakelupalkkiot on yksilöitävissä. 

 

Sivu 28. 

 

kpl  2. 

Katoamistapaukset, viivästymiset, sekä ylimääräiset mainokset ovat tulleet ilmi 

ainoastaan kantajan toimesta. On selvää, että kantaja ei ole voinut havaita kaikkia 

virheitä, mitä vastaaja on aiheuttanut. Vastaaja on jättänyt  kaikki  havaitsemansa  

virheet  ilmoittamatta  kantajalle.  

 

kpl 6. 

Vastaaja on aiheuttanut kantajan kärsimät vahingot. Vahingot on täytynyt kantajan 

jotenkin rahoittaa. Rahoitusvaje, minkä vahingot ovat kantajalle aiheuttaneet, ovat 

tuntuneet liiketoiminnan vaikeutumisena, koska tavarantoimittajille ei ole pystytty 

maksamaan laskuja eräpäivinä. Käteisalennukset ovat jääneet saamatta. Vaikka 

kaikki tavaran toimittajat eivät ole perineet kantajalta viivästyskorkoa erääntyneille 

laskuille, ovat he silti olleet pidättyväisiä uusien tavaraluottojen suhteen. 

 

sivu 28. 

sivu 29. 

Koko sivu käsittele aihetta ”törkeä huolimattomuus” 

Kantaja on toimittanut Vastaajalle sen edellyttämät jakelun ennakkotiedot kahta 

viikkoa ennen jakelupäivää. Vastaaja ei ota kiistämisessään kantaa ko asiaan. Peter 

Karlsson kuitenkin on kirjelmässään väittänyt kantajalle, ettei vastaaja ole 

edellyttänyt ko ennakkotietoja. Väite on jo tuolloin perätön sekä totuudenvastainen. 

 

Vastaaja on sisällyttänyt ko vaatimuksen laatimiinsa sopimusehtoihin, jakelun 

ennakkotietojen lähettämisestä kahta viikkoa ennen jakopäivää. Vastaajan toiminta 

osoittaa jakelun ennakkotietojen vastaanottamisen suhteen törkeää 

välinpitämättömyyttä ja huolimattomuutta. 

 

Vastaaja ei ole lukenut ko jakelutietoja, eikä ole korjannut siihen mahdollisesti 

sisältyviä virheitä. Vastaaja on sitoutunut ilmoittamaan kantajalle, ellei sovittua 

jakelua voida tehdä.  
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Vastaja on antanut törkeää huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä osoittaen 

virheen jatkua ja on siten aiheuttanut kantajalle vahinkoa.  

 

Kaikki esille tulleet jakelun puutteet ovat kantajan toimesta tulleet ilmi. Vastaaja ei 

ole itse oma-aloitteisesti ilmoittanut yhtään häiriötä. 

 

Sopimusehtojen mukaan Vastaaja oli sitoutunut ilmoittamaan kantajalle, ellei 

sovittua palvelua voida tehdä. Vastaaja on ollut törkeän huolimaton kantajaa 

kohtaan. 

 

Tiekuljetussopimuslaki ei anna vastaajalle oikeutta hävittää perille saamattomia 

lähetyksiä, ilmoittamatta niistä kenellekään. Yksikään vastaajan toimipaikalta ei 

ilmoittanut oma-aloitteisesti, vaikka 75 tuhatta kpl mainoksia oli ympäri Suomen 

jäänyt jakamatta. Vahingon laajuus ei olisi tullut ilmi, ellei kantajan toriautoista olisi 

saatu tietoja ko vahingosta. 

 

Vastaajan toiminta on todettu törkeän huolimattomaksi ja järjestelmällisesti 

välinpitämättömästi vuoden 2006 ilmitulleen tapahtuman perusteella.(Siilinjärvi). 

 

sivu 30. 

kpl 1. 

Kantaja hakee korvauksia niistä vahingoista, jotka vastaaja on aiheuttanut. 

 

kpl 2. 

Kantaja on maksanut vastaajalle kaikki, mitä on kuulunut maksaa. Kantaja on 

maksanut vastaajalle nekin mainosjakelut, joita vastaaja ei ole suorittanut, vaan on 

laittanut mainokset roskiin. 

 

Vastaaja on itse ryhtynyt laskuttamaan kantajalta mainosten jakelua, jotka sen 

kuului laskuttaa ja laskuttikin Lehtiyhtymältä. Vastaaja on itse ottanut 

laskuttaakseen kantajan mainokset, vaikka kantajalla oli jo sopimus Lehtiyhtymän 

kanssa. Vastaajan menettelystä ja asian oikaisemista on aiheutunut kantajalle 

ylimääräistä kulua ja vaivannäköä. Kantajan pitääkin laskuttaa ko kulut vastaajan 

maksettavaksi. Vastaajan lausuma osoittaa röyhkeyttä, tai täydellistä 

tietämättömyyttä omista asioistaan. 

 

kpl 3. 

Vastaajan on myönnettävä, että on perusteeton etu laskuttaa työstä, mitä ei tehdä, 

vaikka siitä on peritty maksu. 

 

kpl 4. 

Vastaajan jätepaperilaatikoista löytyneet suuret mainosmäärät todistavat, että 

vastaaja pitää itsestään selvänä oikeutena ottaa liikaa mainoksia vastaan ja 

laskuttaa niiden kpl mukaan tekemättömästä työstä. 

 

kpl 6. 

 

Kantaja on ilmoittanut Vastaajalle välittömästi,kun kukin asia on tullut ilmi. 
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kpl 7. 

Vastaaja sekä Lehtiyhtymä ovat sopineet Saven toriauto-lehden jakamisesta. 

kantajan nimi ja puhelin numero on ollut aina jokaisessa kimppulapussa. 

 

On kehotettu epäselvyyksissä ottamaan yhteyttä suoraan kantajan puh numeroon. 

 

Vastaajan edustajat eivät ole olleet tietoisia ko sopimuksesta. He ovat vain toimineet, 

kuten vastaajan työnjohto on luvannut: jakamattomat mainokset saa laittaa roskiin, 

eikä niistä ilmoiteta kenellekään. 

 

Jakajien tiedossa on koko ajan, mikä on oikea kpl määrä. Tietoa ei vaan saa jakaa 

suoraan vastaajan asiakkaille.  

 

sivu 31. 

 

kpl 1. 

Vastaaja on ottanut kaksi viikkoa ennen sovittua jakelua kantajan lähettämän 

jakelun ennakkotiedon. Vastaajan olisi pitänyt sopimusehtojen mukaan ilmoittaa 

kantajalle, ellei ko jakelua voida suorittaa ennakkotiedon mukaisesti. 

 

Vastaaja jätti velvollisuutensa täyttämättä. Vastaaja antoi kirjapainon painaa 

virheellisiä määriä mainoksia. Vastaaja antoi mainosten tulla jakeluun virheellisillä 

kimppulappumerkinnöillä. Vastaaja ei edes yrittänyt jakelun ennakkoilmoituksesta 

saamastaan tiedosta huolimatta oikaista kantajan tekemää mahdollista virhettä. 

 

kpl  3. 

Vastaaja on sitoutunut ilmoittamaan kantajalle, ellei sovittua jakelua voida tehdä. 

 

kpl 4. 

Vastaajan talousmääristä löytyy paljon virheellistä tietoa. Vaikka vastaaja sai kahta 

viikkoa etukäteen tiedon kantajan käyttämistä talousmääristä, jotka perustuivat 

vastaajan antamiin lukuihin, ei vastaaja ryhtynyt oikaisemaan kantajan virheellistä 

tietoa, vaan laittoi jakamattomat mainokset roskiin. Kaikista oli kuitenkin peritty 

maksu. Vastaaja otti maksun tekemättömästä työstä. Jakajat ja vastaajan johto on 

ollut selvillä, että he perivät maksun tekemättömästä työstä. 

 

kpl 5. 

Vastaaja ei ole tarjonnut Kantajalle ylimääräisten mainosten laskemista. Vastaajan 

yleisohjeissa sanotaan, ettei ykkösosoitteettomien mainosten jakamatta jääneistä saa 

erikseen ilmoituspalvelua, mitä vastaaja tässä väittää olevan eri maksusta saatavana.  

 

Vastaajan väite palvelun edullisuudesta on naurettava. Yksityinen jakeluyritys 

suorittaa jakelun 1/3 siitä hinnasta, mitä vastaaja. 

 

Vastaajan palvelua on kantajan pakko käyttää, koska vastaaja on monopolisessa 

asemassa Suomen harvaan asutuilla maaseutu alueilla. 
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kpl 6. 

Vastaaja ei ilmoittanut kantajan kimppulappujen virheellisyydestä. 

 

Virheet olivat jo nähtävänä vastaajan kantajalta saamissa jakelun ennakkotiedoissa. 

 

kpl 7. 

 

Kantaja on maksanut Vastaajalle toimittamansa mainokset 100 %:sti. 

 

Vastaaja ei ole kuitenkaan jakanut niitä 100%:sti,kuten se myöntää. 

 

Kirjapainosta toimitetaan jakeluun korkeintaan se määrä, minkä vastaaja ilmoittaa. 

Vastaaja on vastuussa jakamattomista mainoksista. 

 

Ei ole yleinen käytäntö, että otetaan tietoisesti vastaan jakeluyritykseen enemmän 

mainoksia, mitä voidaan jakaa. Käytäntö on vastaajalla, mutta se ei ole alan yleinen 

käytäntö.  

 

Vastaajan työntekijät ovat vuosikausia ottaneet jakelutoimipaikoissa viikoittain 

vastaan satoja kpl liikoja mainoksia. Toiminta on ollut tahallista ja törkeän 

välinpitämätöntä. 

 

Jokainen vastaajan työntekijä on ollut tietoinen, että mainosten lähettäjältä on 

peritty maksu niistäkin, mitä laitetaan roskiin. Vastaajan työntekijät eivät laittaneet 

mihinkään ylös jakamattomia mainoksia. Työntekijät ovat saanet lisäksi jakelu 

palkkion myös niistä mainoksista mitkä he ovat laittaneet roskiin. 

 

Kantaja nimeää lisää todistelua tarpeen mukaan käsittelyn myöhemmässä vaiheessa 

saatuaan sitä ennen tiedon vastaajien kiistämisen sisällöstä. 

 

Vastaajalta olisi saatava selvitys siitä, mitä he pitävät riidattomina asioina. 
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