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Asian tausta 

 

 Suomen Posti Oyj, nyttemmin Itella Oy on vuosien 1997 - 2007 välisenä aika-

na eri sopimusten perusteella suorittanut Savenmaa Ky:n myymäläautotoimin-

taan liittyviä osoitteettomien mainosten kuljetuksia ja jakelua. Kantaja on al-

kuperäisessä kanteessaan kohdistanut vastaajaan kyseisellä ajanjaksolla tapah-

tuneiksi väitettyihin sopimusrikkomuksiin ja saatuun perusteettomaan etuun 

perustuvia erilaisia vaatimuksia. Käräjäoikeus on 5.5.2009 antamissaan väli-

tuomiossa ja päätöksessä ratkaissut asian siten, että kanteen jäljellä oleva osa 

kohdistuu aikavälille 19.7.2004 - 1.11.2004. 

 

Kantajan mainosten jakelut aikavälillä 19.7.2004 - 17.10.2004 ovat perustu-

neet yhden jakelukerran käsittäviin käteisasiakkuussopimuksiin ja asianosais-

ten välillä 15.10.2004 allekirjoitetun asiakassopimuksen jälkeen 18.10.2004 

lukien kantajan ja vastaajan väliseen sopimusasiakkuuteen. Kyseisenä ajan-

kohtana osoitteettomasta ryhmäjakelusta käytettiin nimitystä " YkkösOsoittee-

ton". Sopimusehtojen mukaan määräpäiväjakelut jaetaan 92 prosentin var-

muudella kyseisenä määräpäivänä. 

 

Kantajan myymäläautotoiminta perustuu myymäläautojen reitille määräpäivä-

jakeluna jaettaviin Savenmaa Ky:n kahdeksansivuisiin mainoslehtiin, joista 

ilmenevät tarjoustuotteiden lisäksi autojen reitit kullekin paikkakunnalle, auton 

saapumisajat sekä tilausmyyntipalvelut nettikauppapaikkaosoitteineen. 

 

 

Kantajan vaatimukset 

 

  Kantaja on vaatinut, että vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle 

 

 ensisijaisesti vahingonkorvauksena; 

 

 1. Suomen Postille 19.7.2004 - 1.11.2004 välisenä aikana jakeluun toimitetuis-

ta ylimääräisistä mainoksista, joista posti ei ole ilmoittanut Savenmaa Ky:lle, 

aiheutuneista kustannuksista ensisijaisesti tiekuljetussopimuslain mukaisena 

enimmäiskorvauksena yhteensä 158.914,46 euroa, toissijaisesti mainosten ar-

von mukaan laskettuna korvauksena yhteensä 224.040,72 euroa ja viimesijai-

sesti mainosten kustannusperusteisesti laskettuna korvauksena yhteensä 
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41.015,85 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen tuomittaval-

le määrälle kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

 

 2. Postin jakelukäytännön ja kimppulappumerkintävaatimusten poikkeavuu-

desta johtuneista jakelutoimipaikoista postitoimipaikkoihin  aikavälillä 

19.7.2004 - 1.11.2004 jakamatta jääneistä ja Savenmaa Ky:lle ilmoittamatta jä-

tetyistä mainoksista aiheutuneista kustannuksista ensisijaisesti tiekuljetusso-

pimuslain mukaisena enimmäiskorvauksena yhteensä 80.519,31 euroa, toissi-

jaisesti mainosten arvon mukaan laskettuna korvauksena yhteensä 113.505,02 

euroa ja viimesijaisesti mainosten kustannusperusteisesti laskettuna korvauk-

sena yhteensä 20.779,72 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoi-

neen tuomittavalle määrälle kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta luki-

en. 

 

 3. Palvelutason toteutumattomuudesta aikavälillä 19.7.2004 - 1.11.2004 johtu-

neista mainosten turhista painatus- ja jakelukustannuksista ensisijaisesti tiekul-

jetussopimuslain mukaisena enimmäiskorvauksena yhteensä 82.475,16 euroa, 

toissijaisesti mainosten arvon mukaan laskettuna korvauksena yhteensä 

74.678,51 euroa ja viimesijaisesti mainosten kustannusperusteisesti laskettuna 

korvauksena 21.286,85 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoi-

neen tuomittavalle määrälle kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta luki-

en. 

 

 4. Postin ilmoittamatta jättämistä jakelutoimipaikkojen ja osoitetoimipaikkojen 

muutoksista johtuen jakamatta jääneiden mainosten ylimääräisinä painatus- ja 

jakelukuluina aikaväliltä 19.7.2004 - 1.11.2004 ensisijaisesti tiekuljetussopi-

muslain mukaisena enimmäiskorvauksena yhteensä 78.255,07 euroa, toissijai-

sesti mainosten arvon mukaan laskettuna korvauksena yhteensä 95.894,45 eu-

roa ja viimesijaisesti mainosten kustannusperusteisesti laskettuna korvauksena  

yhteensä 20.197, 65 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen 

kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

 

 Kohtien 1 - 4 vahingonkorvausvaatimukset yhteensä tiekuljetussopimuslain 

mukaisina enimmäiskorvauksina ensisijaisesti vaadittuina 400.164 euroa, mai-

nosten arvon mukaisesti toissijaisesti vaadittuina 508.118,70 euroa ja kustan-

nusperusteisesti laskettuina viimesijaisesti vaadittuina 103.280,07 euroa. 

 

 5. Toissijaisesti, mikäli vahingonkorvauksen edellytykset eivät täyty kantaja on 

vaatinut vastaajan velvoittamista suorittamaan Savenmaa Ky:lle ensisijaisesti 

aikavälillä 19.7.1997 - 30.6.2007 saatuna perusteettomana etuna  1.858.243 

euroa ja toissijaisesti aikavälillä 19.7.2004 - 1.11.2004 saatuna perusteettoma-

na etuna 77.531 euroa.    

 

 Lisäksi kantaja on vaatinut vastaajan velvoittamista korvaamaan asianosais- ja 

oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoi-

neen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä. 

 

Vastaajan vastaus 

 

Vastaaja on kiistänyt kaikki kantajan vaatimukset perusteettomina ja toteen 

näyttämättöminä sekä myös määrällisesti ja vaatinut vastaajan velvoittamista 

korvaamaan asianosais- ja oikeudenkäyntikulunsa asiassa korkolain 4 §:n 1 

momentin mukaisine korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tuomi-

on antamisesta. 
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Kantajan vaatimusten ja vastaajan vastauksen perustelu 

 

 

Kantajan perustelu kannekohtaan 1 

  

Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut kantajalle 

vahinkoa asianosaisten välisen sopimuksen ja tiekuljetussopimuslain vastaisel-

la tahallisella tai törkeän huolimattomaksi katsottavalla menettelyllään anta-

malla vääriä jakelumäärätietoja, minkä seurauksena mainoksia oli lähetetty lii-

kaa jakelutoimipaikkoihin. 

  

 Suomen Posti Oyj oli toimittanut Savenmaa Ky:lle paperiversiona postiinjättö-

luettelot, joissa Suomen Posti Oyj oli antanut jakelumäärätiedot alueiden talo-

uksista. Savenmaa Ky oli vähentänyt jakelumäärätiedoista arvioimansa mai-

noskieltotalouksien määrät ja  toimittanut mainokset postin jakeluun. Käsitel-

tävänä olevaa aikaväliä koskevan postiinjättöluettelon kantaja oli saanut postin 

myyntineuvottelija Ari Hilliltä alkuvuodesta 2000.Vastaajalla on ollut käytös-

sään alueiden talouksista myös sähköisessä muodossa oleva tiedosto, jonka 

tiedot poikkeavat sekä paperiversion tiedoista että Tilastokeskuksen tiedoista. 

Tätä sähköistä aTarget -tiedostoa vastaaja ei ollut toimittanut kantajalle. Kanta-

ja oli jälkeenpäin asiaa tutkiessaan todennut, että verrattuna paperiversioon 

aTarget tiedoston lukumäärätiedot olivat 5,99 % pienemmät ja Tilastokeksuk-

sen tietoihin nähden 9,06 % pienemmät. Hilliltä saamaansa postiinjättöluette-

loa kantaja oli käyttänyt myös käsiteltävänä olevalla ajanjaksolla. Hannu Pih-

lajamaan muistaman mukaan vuonna 2004 mainokset tuli toimittaa postiin 3 

päivää ennen jakelupäivää. 

 

 Mainoserien jakelut tapahtuivat määräpäiväjakeluna siten, että kantaja ilmoitti  

lähetyserän tiedot vastaajalle lähetyslistalla, johon oli merkitty asiakasnume-

rot, maksajatiedot, palvelutasot sekä muut lähetyksen laskuttamiseen tarvitta-

vat tiedot. Lähetyslista toimitettiin joko sähköisesti tai paperiversiona. Kanta-

jalta listoja oli vaadittu kahta viikkoa ennen jaon määräpäivää, eli vastaajalla 

oli ollut kaksi viikkoa aikaa tarkastaa lähetystiedot ja tiedottaa mahdollisista 

puutteellisuuksista. 

 

Määräpäiväjakelussa mainokset toimitetaan postiin kolme työpäivää ennen ja-

kelun määräpäivää ja aiemmin toimituksen tuli tapahtua vähintään viikkoa en-

nen. Sopimuksen mukaan määräpäiväjakelu jaettiin vähintään 92 %:n varmuu-

della määräpäivänä ja loput viimeistään kahden seuraavan työpäivän aikana. 

 

Kantajalle oli vuoden 2006 alussa tekemissään tutkimuksissa selvinnyt, että 

vastaajan toimittamassa postiinjättöluettelossa ilmoitetut jakelumäärätiedot 

alueiden talouksista olivat olleet huomattavasti suurempia kuin mitä mainoksia 

oli tosiasiassa jaettu. Vastaaja ei kuitenkaan ollut ilmoittanut antamiensa talo-

usmäärätietojen virheellisyydestä. Vastaaja ei myöskään ollut kantajalta noin 

2-3 viikkoa ennakkoon saamistaan jakelutiedoista eli ohjaus- ja kappalemäärä-

tiedoista huolimatta ilmoittanut jakelutiedoista ilmenneistä liiallisista mainok-

sista kantajalle, eikä ollut merkinnyt ylös niiden määrää, vaan oli kantajan tie-

tämättä heittänyt mainokset roskiin. Kuitenkin vastaaja oli perinyt maksun 

niistäkin mainoksista, joita ei oltu jaettu, vaikka oli jo ennakkoon saamiensa 

jakelujen ennakkotietojen perusteella tiennyt ennalta lähetyseriä vastaanottaes-

saan lehtiä menevän hävitettäviksi. Jos kantajalle olisi hyvän liiketavan mukai-

sesti ilmoitettu, että ennakkoon saatujen jakelutietojen mukaan jakoon oli tu-

lossa liikaa mainoksia, niiden määrää olisi voitu vähentää tarvetta vastaavaksi. 
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Tiekuljetussopimuslain 22 §:n mukaan jos ennen tavaran saapumista määrä-

paikkaan ilmenee, että rahdinkuljettaja ei pysty täyttämään sopimusta sovitulla 

tavalla rahdinkuljettajan on pyydettävä ohjetta siltä, jolla on oikeus määrätä 

tavarasta. Yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) 13 kohdan 2 kappaleen mu-

kaan mikäli lähetyksiä ei voida käsitellä sovitulla tavalla postilla oli velvolli-

suus ilmoittaa siitä asiakkaalle. Vastaaja oli laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuu-

tensa ja hävittänyt mainokset. Kunkin tapauksen osalta kantaja on reklamoinut 

välittömästi niistä tiedon saatuaan. 

 

Kantaja katsoo, että edellä kerrotuin tavoin  menetellessään  vastaaja oli rikko-

nut asianosaisten välistä sopimussuhdetta tahallisesti tai ainakin törkeän huo-

limattomalla toiminnalla aiheuttaen kantajalle tuntuvan vahingon periessään 

maksun jakamatta jätetyistä mainoksista. Sellaista sopimusehtoa, jonka mu-

kaan vastaaja olisi voinut menetellä edellä kerrotuin tavoin on pidettävä koh-

tuuttomana ja sitä on tulkittava määräävässä markkina-asemassa olleen vakio-

sopimusehdot laatineen  vastaajan vahingoksi.   

 

Mitä tulee vastaajan tämän kannekohdan ja jäljempänä käsiteltävien kanne-

kohtien 2 - 4 osalta esittämiin väitteisiin kanneoikeuden menetyksestä sillä pe-

rusteella, että kantaja olisi laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa väite kiis-

tetään. Lain ja asianosaisten välisen sopimuksen mukaan reklamaatiovelvolli-

suus on tavaran vastaanottajalla eikä lähettäjällä. Kun vastaaja ei ole lain ja 

sopimuksen edellyttämin tavoin ilmoittanut siitä, että jakelua ei voida sopi-

muksen mukaisesti suorittaa, kantaja on voinut reklamoida vasta saatuaan jaon 

puutteista muuta kautta tiedon. Koska vastaaja on menetellyt sopimuksen vas-

taisesti tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella, vastaaja ei 

myöskään sen vuoksi voi vedota reklamaation laiminlyömiseen. Sikäli, kun 

kantaja on väittänyt kantajan kannekohtien 1 - 4 osalta vahingonkorvausvaati-

musten vanhentuneen, väite kiistetään, koska  kantajan meneteltyä sopimuksen 

vastaisesti tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella vanhen-

tumisaika tiekuljetussopimuslain 41 §:n mukaan on 3 vuotta 3 kuukautta. 

 

 Vastaajan perustelu kannekohtaan 1  

  

 Vastaaja ei ole tahallaan tai tuottamuksellisesti antanut kantajalle liian suuria 

jakelutietoja ja vastaajan menettely ylimääräisten lehtien hävittämisessä ja las-

kutusmenettelyssä on ollut asianosaisten välisen sopimuksen ehtojen mukainen 

ja vastannut alan käytäntöä. 

 

 Vastaajan ilmoittamat ryhmäjakelun lukumäärätiedot perustuvat vastaajan ke-

räämiin ja ylläpitämiin jakelupistetietoihin kotitalouksista ja yrityksistä. 

 MITEN TIEDOT KERÄTTY? 

-onko jakajien tieto ja palkanmaksu peruste jaettavista kappaleista?? 

 

 

Ryhmäjakelun lukumäärätiedot muutetaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvassa päivityksessä huhti-

toukokuussa ja loka-marraskuussa vastaamaan sen hetkistä tilannetta. Kotita-

louksien ja yritysten jakelumäärätiedot muuttuvat jatkuvasti, eivätkä tiedot voi 

olla täysin oikeita ja reaaliaikaisia. Erot päivitysten välillä aiheuttavat käytän-

nössä kappaleiden jakamatta jäämistä ylimääräisinä. 

 

MITKÄ SYYTAIHEUTTAVAT EROJA TALOUSMÄÄRIIN? 

 

 Päivitysten välisenä aikana tapahtuvat muutokset johtuvat vastaajasta riippumattomista syistä eikä vas-
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taaja tuote-ehtojen mukaan vastaa kotitalouksien ja yritysten lukumäärätietojen 

täsmällisestä paikkansapitävyydestä, mikä on yleinen käytäntö suoramarkki-

nointialalla. Kantaja oli käsiteltävänä olevalla ajanjaksolla käyttänyt vuonna 

2000 saamaansa postiinjättöluetteloa, jonka tiedot eivät ole olleet ajantasaisia 

etenkin huomioiden yleinen maaseudun autioituminen. 

 

 Osoitteettomassa jakelussa alalla on yleistä, että jakelutuotteita toimitetaan 

jakeluun todellista jakelumäärää enemmän. Osoitteettoman suoramainonnan 

osuus vastaajan  kaikesta jakelusta oli esimerkiksi  vuonna 2007 noin 27 % eli 

noin 684 miljoonaa kappaletta jakeluverkon kattaessa koko maan. Ottaen 

huomioon suoramainonnan volyymit ja toiminnan massaluonteisuus ei käytän-

nössä ole mahdollista, että vastaaja voisi esimerkiksi tarkistaa yksittäisten 

kimppulappujen osoitetiedot yksilöllisesti ja kunkin kimppulapun osalta jälki-

käteen asiakkaalta. 

JOS ON JAETTU HUOLELLISESTI,NIIN MITEN EI VOIDA TARISTAA? 

 

 Sopimusehtojen mukaan vastuu jakeluun toimitettavien mainosten määristä on kantajalla. 

 

Kantaja  on verrannut toimittamiaan mainosmääriä Tilastokeskuksen talous-

määrätietoihin. Tilastokeskuksen tiedot eroavat kuitenkin tilastoimistavan ja 

tietojenkeruumenetelmän vuoksi todellisista postinjättöpisteistä. Tilastokes-

kuksen tilastointi perustuu siihen, missä henkilö on kirjoilla, kun taas vastaajan 

käyttämät ryhmäjakelun talousmäärätiedot perustuvat vastaajan itse keräämiin 

ja ylläpitämiin kotitalouksien ja yritysten tosiasiallisiin vastaajan rekiste-

röimiin postinjättöpisteisiin eli niiden postilaatikoiden / -luukkujen määriin 

joihin tosiasiallisesti postia jaetaan 

 

VASTAAJA EI KUITENKAAN VASTAA ITSE YLLÄPITÄMIENSÄ  TIE-

TOJEN OIKEELLISUUDESTA? 

 

. Vertailua Tilastokeskuksen tietoihin ei siten voi edes tehdä. 

 

 Vuonna 2004 niillä alueilla, joilla kantajan mainoksia on jaettu lukumäärätie-

doissa ei oltu huomioitu mainoskieltotalouksia, mistä seikasta kantaja oli tie-

toinen ja oli sen hyväksynyt. Kantaja arvioi itse mainoskieltotalouksien mää-

rän. Sopimusehtojen mukaan vastuu ylimääräisten mainosten toimittamisesta 

kuului kantajalle, eikä vastaaja ollut vastuussa siitä, mikäli kantaja arvioi mai-

noskieltotalouksien määrän virheellisesti ja sen johdota toimitti liikaa mainok-

sia jakoon. 

 

KUKA ANTOI/LAITTOI TIEDOT ATARGETIIN JA PÅOSTIINJÄTTÖ-

LUETTELOIHIN? 

Onko savenmaa käyttänyt ko tietoja,tehdessään jakleutilaukset postille? 

 

 

Mainosten perillemenoon voivat myös vaikuttaa monet muut eri tekijät. Jaka-

jalle jääneet hävitettävät mainokset saattavat olla muun muassa seurausta siitä, 

että jakeluun toimitettujen mainosten nipuissa olevat lukumäärätiedot eivät ole 

pitäneet paikkaansa. Osoitteettomassa mainosten suorajakelussa, ottaen huo-

mioon sen huomattavat volyymit ja massaluonteisuus, tietynasteinen hävikki 

on väistämätön. Hävikki on otettu huomioon osoitteettoman suorajakelun mui-

ta jakelutapoja merkittävästi edullisempana hintana.      

 

Yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) kohdan 25 mukaan postilla oli oikeus 

hävittää ylimääräiset kappaleet kuukauden kuluttua toimeksiannon päättymi-



  6 

sestä ellei toisin oltu sovittu. 

ONKO SOVITTU,ETTÄ MAINOKSIA PITÄÄ LAITTAA LIIKAA JAKE-

LUUN? 

 Ylimääräisten mainosten hävittäminen on  normaali ja yleinen käytäntö ja 

kauppatapa suorajakelussa. Asianosaisten välillä ei ollut sellaista sopimusta, 

jonka perusteella vastaajalla olisi ollut velvollisuus ilmoittaa ylimääräisistä 

mainoksista ja niiden hävittämisestä. Mikäli kantaja olisi halunnut tietää yli-

määräisten mainosten määrän, kantajan olisi tullut kieltää ylimääräisten mai-

nosten hävittäminen ja selvittää oma-aloitteisesti niiden määrä. 

 

 Vastaajalla ei ole suorajakelussa kantajan väittämää määräävää markkina-

asemaa. Osoitteettoman suorajakelun markkinoilla vastaajan markkinaosuus 

vuonna 2006 oli valtakunnallisesti 40 % ja sitä ennen vielä vähemmän.   

 

KENELLÄ MUULLA JAKELIJALLA ON MÄÄRÄPÄIVÄJAKELU VIITENA ARKIPÄIVÄNÄ KO-

KO MAAN ALUEELLA?    

 

 Osoitteettomassa suorajakelussa laskutus perustuu asiakkaan lähetyslistalla 

ilmoittamaan kappalemäärään, mikä on alan yleinen ja normaali käytäntö, ja 

jakeluun toimitettavien mainosten lukumäärä ja lukumäärien selvittäminen on 

ollut kantajan omalla vastuulla. 

MISTÄ MUUALTA,KUIN VASTAAJAN POSTIINJÄTTÖLUETTELOSTA KO TIEDOT OLISI  KAN-

TAJA VOINUT SAADA?  

 Mitään ilmoitusvelvollisuutta ylimääräisistä lehdistä kantajalla ei ole ollut. 

 

                         Kanneoikeuden menettäminen ja vanhentuminen 

  

 Koskien tämän kannekohdan ja jäljempänä esitettävien kannekohtien 2 - 4 

vahingonkorvausvaatimuksia, kun kantajan viaksi ei edellä todetusti ja kanne-

kohtien 2 - 4 osalta jäljempänä esitettävin perustein voida katsoa tahallista tai 

törkeän huolimatonta menettelyä, kantaja on menettänyt kanneoikeutensa sillä 

perusteella, että kantaja on laiminlyönyt reklamointivelvollisuutensa. Kaikki 

kantajan vahingonkorvausvaatimukset ovat myös vanhentuneet. 

 

Vastaajan yleisten sopimusehtojen ja YkkösOsoitteettoman toimitusehtojen 

mukaan  muistutusaika on pääsääntöisesti seitsemän päivää ja myös tiekulje-

tussopimuslain 40 a §:n 1 momentissa on vastaava säännös, jonka mukaan 

muistutus on tehtävä kirjallisesti seitsemän päivän kuluttua tavaran vastaanot-

tamisesta. Tavaran luovutuksen viivästymisestä muistutus on tehtävä kirjalli-

sesti kahdenkymmenenyhden päivän kuluessa siitä, kun tavara on  asetettu 

vastaanottajan käytettäväksi. 

 

KETÄ VASTAANOTTAJAA VASTAAJA TARKOITTAA,JONKA KÄYT-

TÖÖN TAVARA ON ASETETTU? 

 

 Jos muistutus laiminlyödään, kannevalta on menetetty. 

 

Kantaja ei ole tehnyt muistutusta yhdestäkään riidanalaisesta erästä sopi-

musehtojen eikä  tiekuljetussopimuslain asettamissa määräajoissa, joten kanta-

ja on menettänyt kanneoikeutensa. Kantaja on menettänyt kannevaltansa myös  

yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella, jotka edellyttävät rek-

lamointia väitetyistä virheistä kohtuullisessa ajassa.      

 

Koska vastaaja edellä todetusti on noudattanut sopimusehtoja ja alalla vakiin-

tuneita toimintatapoja, vastaaja ei ole voinut syyllistyä kantajan väittämään ta-
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halliseen tai törkeän huolimattomaan menettelyyn, joten väite on perusteeton. 

Todistustaakka väitteestä on kantajalla. 

 

Tiekuljetussopimuslain 41 §:n mukainen vuoden vanhentumisaika on alkanut 

kulua ylimääräisiksi väitettyjen lehtien, kimppulappumerkintöjen väitetystä 

sekavuudesta johtuen jakamatta jääneiden lehtien ja väitetystä ohjaustietojen 

muutoksista johtuen väärin ohjautuneiden tai jakamatta jääneiden lehtien osal-

ta muita tapauksia koskevan säännön perusteella kolmen kuukauden kuluttua 

sopimuksen tekemisestä eli kunkin mainoserän jättämisestä kuljetettavaksi. 

Myöhässä jaetuiksi väitettyjen lehtien osalta vanhentumisaika on alkanut siitä, 

kun mainokset on jätetty jaettavaksi. Näin ollen viimeisimmänkin jakeluerän 

osalta kanne olisi tullut panna vireille myöhästyneinä jaetuksi väitettyjen mai-

nosten osalta viimeistään 1.11.2005 ja muiden jakeluerien osalta 1.2.2006. 

Kun kanne on pantu vireille19.10.2007, kaikki kannevaatimukset ovat vanhen 

 

Kantajan perustelu kannekohtaan 2 

 

Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut kantajalle 

vahinkoa tiekuljetussopimuslain ja asianosaisten välisen sopimuksen vastaisel-

la tahallisella tai törkeän huolimattomaksi katsottavalla menettelyllään jättä-

mällä jakamatta kantajan mainoksia sivukylille.   

 

 Vastaajayhtiö/ Ari Hilli oli vuonna 2000 antanut kantajalle sellaisen ohjeen, 

että kantaja ei tee sivukylien kimppuja jokaiseen sivukylään erikseen, vaan 

kunkin toripaikkakunnan pääpostiin ( jakelutoimipaikkaan ) lähetetään määrä, 

joka riittää pääpostin ja sen alaisuudessa olevien sivukylien ( osoitetoimipaik-

kojen ) talouksiin. Siten käytäntö muuttui niin, että sivukylien kimppujen val-

mistaminen tapahtui postin toimesta. Kantajan toimitettua sovituin tavoin jake-

lun ennakkotiedot vastaajalle, vastaaja ei ollut kertaakaan  ilmoittanut, että ja-

kelua ei voitaisi suorittaa kyseisen jakelusuunnitelman mukaisesti. Myös 

kimppulapuissa oli samat tiedot jakelumääristä, jakelupaikoista ja jakelupäi-

vistä. Kantajan oli annettu olla siinä luulossa, että kaikki jaetaan kuten alun pe-

rinkin ja kantajalle oli vasta alkuvuodesta 2006 tekemiensä tiedustelujen pe-

rusteella selvinnyt, että jotkut vastaajan toimipaikoista suorittivat jakelun enti-

seen tapaan, mutta osa toimipaikoista jätti sivukylät jakamatta. Vastaajan toi-

mipaikoissa ei lehtiä vastaanotettaessa oltu ilmoitettu, että kantajan menettely 

mainoksia lähetettäessä olisi ollut jollakin tapaa virheellinen. Kimppulapuissa 

olivat myös kantajan yhteystiedot, mutta kertaakaan vastaajan taholta ei oltu 

kysytty, mitä ylimääräisille jakamatta jääneille mainoksille tuli tehdä. Kantaja 

katsoo, että sivukylien jakamatta jättäminen oli johtunut vastaajan sekavista 

kimppulappumerkintävaatimuksista, joita vastaajan työntekijät tulkitsivat eri 

tavoin. Kyseessä olevalla aikavälillä kantaja ei ollut voinut tehdä vastaajalle 

muistutuksia / reklamaatioita kerrotusta seikasta, koska asia oli ilmennyt vasta 

jälkeenpäin tehdyissä tutkimuksissa. 

  

Tiekuljetussopimuslain 12 §:n mukaan mikäli kotimaisessa kuljetuksessa ei 

käytetä rahtikirjaa, rahdinkuljettajan tulee mikäli olosuhteista ei muuta johdu, 

tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila sekä ilmoittaa lähettä-

jälle aiheellisiksi katsomansa varaumat. Vastaaja ei ole ilmoittanut varaumia 

lähetysten suhteen. 

 

Tiekuljetussopimuslain 19 §:n mukaan, jos rahdinkuljettaja ei noudata ohjetta, 

jota hänen on kyseisen lain 17 ja 18 §:ien mukaan noudatettava, rahdinkuljet-

taja on vastuussa siitä aiheutuvasta vahingosta. Kantaja on kimppulappuihin 

merkinnyt ohjeet mainosten toimittamisesta talouksille, mutta vastaaja ei ole 



  8 

niitä noudattanut vaan on jättänyt mainokset jakamatta. 

 

Vastaajan yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) 13- kohdan mukaan, mikäli 

lähetyksiä ja / tai aineistoa ei voida käsitellä sovitulla tavalla, postin velvolli-

suutena oli ilmoittaa siitä asiakkaalle. Tiekuljetussopimuslain 22 §:n mukaan 

mikäli rahdinkuljettaja ei pysty täyttämään sopimusta kotimaan kuljetuksessa 

sovitulla tavalla, rahdinkuljettajan velvollisuus oli pyytää ohjetta siltä, jolla oli 

oikeus määrätä tavarasta. Vastaaja ei ole sopimuksen ja tiekuljetussopimuslain 

edellyttämin tavoin ilmoittanut jakamatta jääneistä mainoksista eikä pyytänyt 

ohjetta miten niiden suhteen tuli menetellä. 

  

 Mikäli vastaaja olisi sopimusehtojen, tiekuljetussopimuslain ja hyvän liiketa-

van mukaisesti ilmoittanut kantajalle, että vastaajan 2-3 viikkoa etukäteen 

saamien jakelulistojen, eli ohjaus- ja kappalemäärätietojen perusteella ja-

koerässä olevissa ohjaustiedoissa oli puutteita, kimppulappujen ohjaustiedot 

olisi voitu korjata ennen lähettämistä ja siten välttää vahinko. Kun kantajaa oli 

laskutettu myös sivukylille jakamatta jätetyistä mainoksista, kantajalle oli vas-

taajan menettelyvirheiden seurauksena aiheutunut vahinkoa. Koska työtä josta 

oli laskutettu ei oltu tehty, laskuttamista on pidettävä myös kohtuuttomana ja 

sopimusehtoja siten tulkittava laatijansa vahingoksi. 

 

  

Vastaajan perustelu kannekohtaan 2 

 

Sovittu määräpäiväjakelu ei kaikilta osilta ole toteutunut, mikä on johtunut 

kantajan virheistä ja laiminlyönneistä, eikä vastaajan tahallisesta tai tuotta-

muksellisesta asianosaisten välisen sopimuksen tai tiekuljetussopimuslain vas-

taisesta toiminnasta. 

 

MITKÄ VIRHEET? 

 

Tiekuljetussopimuslain 12 §:ä ei voida soveltaa asiassa, koska se koskee aino-

astaan tavaran ulkoista tarkastusta. Myöskään 17 ja 18 §:ä ei voida soveltaa, 

koska ne koskevat tilannetta, jossa rahti on jo annettu kuljetettavaksi. 

 

Yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) kohdan 7 mukaan asiakas vastaa lähe-

tyksiin, lähetyslistaan tai muuhun kuljetusasiakirjaan merkitsemistään ja muis-

ta postille antamistaan tiedoista. Kyseisen kohdan mukaan asiakas vastaa myös 

osoitemerkintöjen selvyydestä ja muista sovittuihin palveluihin liittyvistä  ja 

postin edellyttämistä lähetyksiä koskevista merkinnöistä ja kuljetusta varten 

etukäteen tehtävistä  postitus- ja käsittelytoimenpiteistä, sekä lähetyksien riit-

tävästä pakkauksesta ja päällyksestä. 

 

 Yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) kohdan 13 kappaleen 1 mukaan asiakas 

vastaa palveluihin sovellettavien tuote-ehtojen sekä palvelun käyttöä koskevi-

en ohjeiden noudattamisesta. 

 

 Kohdan 13 kappaleen 2 mukaan asiakas vastaa lähetyksien ja / tai aineiston 

toimittamisesta palvelussa sovittuun toimitusosoitteeseen. Mikäli lähetyksiä ja 

/ tai aineistoa ei ole toimitettu sovitulla tavalla tai sovitussa aikataulussa, vas-

taaja ei vastaa palvelua koskevan sopimuksen mukaisesta palvelun suorittami-

sesta. 

 

 Kohdan 13 kappaleen 3 mukaan asiakas vastaa lähetyksien pakkaamisesta ja 

merkitsemisestä sekä lähetyksiä koskevien esitöiden suorittamisesta palvelua 
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koskevien ehtojen mukaisesti. Posti ei ole vastuussa lupaamastaan toimi-

tusajasta, mikäli lähetyksessä on virheellinen tai puutteellinen osoite tai muu 

merkintä, tai lähetyksien esityöt on laiminlyöty tai tehty puutteellisesti.     

 

Kohdan 13 kappaleen 4 mukaan asiakkaan on annettava palvelua varten tarvit-

tavat tiedot. Asiakas vastaa antamistaan tiedoista ja tietojen oikeellisuudesta. 

Palvelu toteutetaan asiakkaan ilmoittamien tai merkitsemien tietojen mukaan. 

Posti ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja. Asiakkaan on vii-

pymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. 

 

Ryhmäjakelussa palvelutason toteutumisen edellytyksenä on, että asiakas nou-

dattaa sopimusehtoja. Kantajalle oli palvelusopimusten ja tuotesopimusten liit-

teissä toimitettu samat kimputusohjeet kuin muillekin asiakkaille. Lisäksi lähe-

tyslistoissa oli ollut ohjeet tarvittavien lähetystietojen ja jakelusuunnitelmien 

merkitsemisestä. Ohjeet olivat selkeät ja yhtenäiset, mutta kantaja ei ollut toi-

minut annettujen ohjeiden ja sopimusehtojen mukaisesti. Kantaja ei ollut mer-

kinnyt sivukyliä kimppulappuihin. 

 

Sopimusehtojen mukaan vastaaja ei ollut velvollinen tarkistamaan tai korjaa-

maan tietoja, joita kantaja oli merkinnyt lähetyslistoihin tai kimppulappuihin. 

Kimputusohjeiden mukaan kimppulappuun tuli merkitä kaikki ne osoitetoimi-

paikkojen postinumerot, joiden alueelle lähetykset jaetaan. Kantaja oli kuiten-

kin ollut väärässä käsityksessä kimppulappumerkinnöistä vaikka kantajalle oli 

toimitettu jatkuvasti ohjeistusta merkinnöistä. Vastaajan toimihenkilöt ovat 

paikoitellen pyrkineet korjaamaan kantajan virheellistä menettelyä ja suoritta-

neet jakelun kaikkiin jakelutoimipaikan piiriin kuuluviin osoitetoimipaikkoi-

hin, vaikka sopimusehtojen ja kimputusohjeiden mukaan sellaista velvollisuut-

ta ei olisi ollut. Muissa jakelutoimipaikoissa on menetelty tarkasti annetun oh-

jeistuksen mukaisesti. Se seikka, että kantajan puutteellisista merkinnöistä joh-

tuen joissakin osoitetoimipaikoissa mainoksia on jäänyt jakamatta on siten joh-

tunut syistä, jotka ovat olleet kantajan omalla vastuulla eivätkä ole johtuneet 

vastaajan sopimuksen tai tiekuljetussopimuslain vastaisesta menettelystä.   

 

                        Kanneoikeuden menettämisen ja vanhentumisen osalta  kiistämisen perustelu 

  on sama kuin kannekohdassa 1. 

            

  

Kantajan perustelu kannekohtaan 3 

 

 Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut kantajalle 

vahinkoa tiekuljetussopimuslain ja asianosaisten välisen sopimuksen vastaisel-

la tahallisella tai törkeän huolimattomaksi katsottavalla menettelyllään suorit-

tamalla sovittu jakelu liian myöhään. 

 

 Aikavälillä 19.7.2004 - 1.11.2004 suoritettujen jakelujen osalta kantajan tie-

toon oli tullut, että jakelua ei jäljempänä yksilöidyissä lähetyksissä oltu suori-

tettu määräpäivänä, vaan vasta sen jälkeen, kun toriauto oli jo paikkakunnalla 

tai vielä toriauton käynnin jälkeenkin. Mainokset oli jaettu jako-osoitteessa 

69300 Toholampi vasta sovitun jakopäivän 9.9.2004 jälkeen eli 13.9.2004, ja-

ko-osoitteessa 38460 Mouhijärvi vasta sovitun jakopäivän 17.9.2004 jälkeen 

eli 20.9.2004, jako-osoitteessa 35400 Längelmäki vasta sovitun jakopäivän 

17.9.2004 jälkeen eli 20.9.2004, jako-osoitteessa 35600 Halli vasta sovitun ja-

kopäivän 22.10.2004 jälkeen eli 25.10.2004, jako-osoitteessa 35400 Längel-

mäki vasta sovitun jakopäivän 22.10.2004 jälkeen eli 25.10.2004 ja jako-

osoitteessa 83400 Viinijärvi vasta sovitun jakopäivän 22.10.2004 jälkeen eli 
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25.10.2004. Havaituista myöhästymisistä kantaja oli reklamoinut jakelutoimi-

paikkojen esimiehille. Kun saman jakelupäivän mainosposti lähtee lajittelu-

keskuksesta eri jakelutoimipaikkoihin samanaikaisesti siten, että häiriöttö-

mänäkin se on kussakin jakelutoimipaikassa aikaisintaan jakelupäivää edeltä-

vänä päivänä, niin jos saman lähetyserän jakelun on todettu myöhästyneen 

muutamien kyseisen postituserän jakelutoimipaikkojen alueella, kyseisen päi-

vän lähetyserä on myöhästynyt jakelusta myös muissa kyseisen lähetyserän ja-

kelutoimipaikoissa. 

 

Tiekuljetussopimuslain 27 § mukaisesti vastaaja vastaa vahingosta, joka on ai-

heutunut tavaran luovutuksen myöhästymisestä. 

 

 Jakelujen myöhästymisestä on aiheutunut kantajalle vahinkoa, joka olisi voitu 

jakelukustannusten osalta välttää, jos vastaaja hyvän liiketavan mukaisesti olisi 

ilmoittanut kantajalle havaintonsa siitä, että jakelua ei voida tehdä ennen tori-

myyntiauton paikalle saapumista. 

                        

Vastaajan perustelu kannekohtaan 3 

  

Kantajan todisteasiakirjoissa K 5 - K 11 esittämät viivästyneinä jaetut mainos-

lehdet, joita viivästyksiä vastaaja ei sinänsä kiistä, eivät ole seurausta vastaajan 

jakeluvirheistä, vaan siitä, että kantaja on toimittanut mainokset jakeluun liian 

myöhään, tai toimittanut lähetykset vääriin toimipaikkoihin ja myös kimppula-

puissa olleet kantajan tekemät virheet ovat aiheuttaneet myöhästymisiä. Joka 

tapauksessa viivästykset ovat jääneet alle sopimusehtojen mukaisen hyväksyt-

tävän 8 %:n myöhästymistoleranssin. 

 

Yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) 13 kohdan 1 kappaleen mukaisesti 

asiakas vastaa palveluihin sovellettavien tuote-ehtojen sekä palvelun käyttöä 

koskevien ohjeiden noudattamisesta. Vastaaja ei siten ole vastuussa mahdolli-

sista vahingoista, joita kantajalle on aiheutunut kantajan sopimuksenvastaisten 

menettelyn seurauksena. 

 

YkkösOsoitteettoman toimitusehtojen mukaan määräpäiväjakelut jaetaan 92 

prosentin varmuudella kyseisenä määräpäivänä ja loput viimeistään seuraavan 

kahden työpäivän aikana. Kantajan esittämien tietojen perusteella kuukaudessa 

on jaettu keskimäärin 475.235 mainosta, joten kanteen kohteena olevalla kol-

men ja kolmasosa kuukauden ajanjaksolla mainosten määräksi voidaan arvioi-

da noin 1.584.117 kappaletta. Määräpäivästä saa sopimusehtojen mukaan 

myöhästyä 8 % eli 126.729 mainosta. Kun kantajan laskelmien mukaan mai-

noksia olisi myöhästynyt 115.558 kappaletta myöhästyneiksi väitettyjen mai-

nosten määrä alittaa sopimusehtojen 8 prosentin määrän, joten kannevaatimus 

on hylättävä jo silläkin perusteella. 

 

Jakelueristä vain kuuden jakeluerän väitetään todetun myöhästyneen eikä väit-

teen tueksi ole esitetty mitään näyttöä. Muiden erien on väitetty todennäköises-

ti myöhästyneen, eli niiden osalta ei ole edes väitetty, että myöhästymisestä 

olisi olemassa mitään näyttöä. 

 

Koska jakeluiden myöhästymistä ei ole näytetty toteen ja myöhästyneiksi väi-

tettyjenkin jakeluiden määrä on sopimusehtojen salliman määrän rajoissa kan-

tajan vaatimus on hylättävä perusteettomana. 

 

  Kanneoikeuden menettämisen ja vanhentumisen osalta  kiistämisen perustelu 

  on sama kuin kannekohdassa 1. 
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Kantajan perustelu kannekohtaan 4 

 

 Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut kantajalle 

vahinkoa tiekuljetussopimuslain ja asianosaisten välisen sopimuksen vastaisel-

la tahallisella tai törkeän huolimattomaksi katsottavalla menettelyllään 

 jättämällä ilmoittamatta tapahtuneista jakelutoimipaikkojen ja osoitetoimi-

paikkojen muutoksista, mistä seurauksena aikavälillä 19.7 - 1.11 2004 mainok-

sia oli ohjautunut vääriin paikkoihin ja mainokset olivat jääneet jakamatta.   

 

 Yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) kohdan 24 Palvelumuutokset  mukaan 

 palveluun oleellisesti vaikuttavista muutoksista olisi tullut ilmoittaa vähintään 

kuukausi etukäteen asiakkaan laskutusosoitteeseen. Ohjaustietoihin oli tullut 

muutoksia, mutta vastaaja oli laiminlyönyt niistä ilmoittamisen. Vastaajan ai-

kataulutus oli sellainen, että jaettavat lehdet tulivat jakelutoimipaikkoihin yhtä 

päivää ennen jakopäiväksi merkittyä päivää. Kun vastaajan ilmoitusvelvolli-

suuden laiminlyönnistä johtuen mainoksia oli ohjautunut vääriin jakelutoimi-

paikkoihin, mainokset eivät enää ehtineet jakoon sovittuna jakelupäivänä. 

 

 Mikäli vastaaja hyvän liiketavan mukaisesti havaitessaan noin 2-3 viikkoa 

etukäteen saamiensa lähetyslistojen eli ohjaus- ja kappalemäärätietojen perus-

teella olisi ilmoittanut kantajalle jakoerissä olevista ohjaustietojen puutteista, 

tiedot kimppulappuihin olisi voitu korjata ennen jakeluerien luovuttamista vas-

taajalle. 

 

Kysymys on siitä, että vastaajan organisaatiossa on tapahtunut muutoksia, joi-

den seurauksena osoitetoimipaikkoja on siirrelty eri jakelutoimipaikkojen alai-

suuteen. Kyseisistä muutoksista vastaaja ei kuitenkaan ole ilmoittanut kantajal-

le, mistä johtuen kantajan toimittaessa mainoksia jakeluun vanhan osoitetoi-

mipaikkajaon mukaisesti  mainoksia on ohjautunut vääriin jakelutoimipaikkoi-

hin. 

                   

 

Vastaajan perustelu kannekohtaan 4 

 

Sillä ajalla, kun kantaja on ollut vastaajan sopimusasiakas, kaikista jakelua 

koskevista mahdollisista muutoksista on ilmoitettu kantajalle asianmukaisesti. 

 Käteisasiakkuuden ollessa kyseessä vastaajalla ei ole ollut erityistä oma aloit-

teista ilmoitusvelvollisuutta. Posti ei voi etukäteen edes tietää kuka kä-

teisasiakas, missä  ja milloin haluaa palveluja käyttää. 

 

MIKÄ ERO ON KÄTEISASIAKKAALLA MUIHIN ASIAKKISIIN NÄH-

DEN? 

-jakelunennakkotieto on tullut Postille kaikilla sen asiakasmalleilla Saven-

maalta? 

-Savenmaan mainokset tulleet aina samalla tavalla jakoon? 

    

 Kantaja on perustellut vaatimustaan sillä, että virheellisten ohjaustietojen 

vuoksi mainoksia olisi toimitettu liikaa ja, että  mainosjakeluita olisi myöhäs-

tynyt. Samoilla perusteilla vaatimuksia on esitetty edellisissä kannekohdissa, 

joten kannekohdan 4 vaatimukset ovat päällekkäisiä ja ne on siten hylättävä. 

 

  Kimppulappujen täyttäminen kuului sopimusehtojen mukaan kantajan vastuul-

le, joten sikäli kuin niissä on ollut virheellisiä mainosjakeluiden ohjaustietoja, 

vastaaja ei ole niistä vastuussa. 
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 Kanneoikeuden menettämisen ja vanhentumisen osalta  kiistämisen perustelu 

on sama kuin kannekohdassa 1. 

             

 

Kantajan perustelu kannekohtaan 5 

   

 Mikäli vahingonkorvauksen edellytykset eivät täyty kantaja katsoo, että vas-

taaja on saanut perusteetonta etua laskuttaessaan kantajaa niistäkin mainosja-

keluista, jotka vastaaja on jättänyt jakamatta. Vaikka käräjäoikeus on asiassa  

5.5.2009 antamassaan ratkaisussa rajannut kanteen tiekuljetussopimuslain pe-

rusteella aikavälille 19.7.2004 - 1.11.2004 kantajan käsitys on, että perusteet-

toman edun palautusvaatimus perustuu toiseen lakiin, joten siihen ei voida so-

veltaa tiekuljetussopimuslain vanhentumis- tai muitakaan säännöksiä, joten 

kantajan ensisijainen vaatimus kohdistuu aikavälille 19.7.1997 - 30.6.2007 ja 

toissijainen vaatimus aikavälille 19.7.2004 - 1.11.2004. 

 

 Siltä osin, kun vastaaja on esittänyt väitteen kanneoikeuden vanhentumisesta 

kantaja on kiistänyt väitteen. Koska tiekuljetussopimuslaki ei tunne perusteet-

toman edun palautusta, sovellettaviksi tulevat velan vanhentumislain säännök-

set, joiden mukaan perusteettoman edun palautusvaatimus vanhenee kymme-

nessä vuodessa siitä, kun se on huomattu, joten vaatimus ei ole vanhentunut.   

 

Vastaajan perustelu kannekohtaan 5 

 

 Kantaja on haastehakemuksessaan vaatinut perusteettoman edun palautuksena 

enintään 1.313.540,47 euroa. Välituomion jälkeen kantaja on vaatinut perus-

teettoman edun palautuksena 1.858.245,45 euroa. Käräjäoikeuden välituo-

miossa kantajan perusteettoman edun palautusvaatimukset on hylätty siltä 

osin, kun ne kohdistuvat aikaan ennen ajankohtaa 19.7.2004 ja 1.11.2004 jäl-

keiseen aikaan. Kantajan perusteetonta etua koskevat vaatimukset on jätettävä 

tutkittavaksi ottamatta ensinäkin kanteenmuutoskiellon perusteella siltä osin, 

kun vaatimus ylittää 1.313.540,47 euroa ja toisaalta myös siltä osin, kun vaa-

timus kohdistuu ajankohtiin, joiden osalta vaatimus on jo välituomiolla hylätty.    

 

 Perusteettoman edun palautus voi tulla kysymykseen ainoastaan tapauksissa, 

joissa varallisuuden siirrolta puuttuu pätevä oikeudellinen peruste. Käsiteltä-

vänä olevassa tapauksessa osapuolten välillä on ollut pätevä sopimus ja tapah-

tuneet maksut ovat olleet sopimuksen mukaisia, joten perusteettoman edun pa-

lautus ei voi tulla kysymykseen. 

 

Sikäli kun kantajan vaatimus perustuu jakamattomiksi väitettyihin mainoksiin, 

vastaajan talousmäärätiedot ovat perustuneet vastaajan omaan rekisteriin, jon-

ka tiedot ovat olleet ajan tasaiset. Vastaajan laskutus on perustunut asianosais-

ten välisen sopimuksen ja alan yleisen käytännön mukaisesti asiakkaan lähe-

tyslistalla ilmoittamaan lähetysten lukumäärään. Toisaalta joidenkin mainosten 

jääminen jakamatta on johtunut kantajan vastuulla olleiden kimppulappujen 

ohjaustietojen virheellisyydestä. Näin ollen kaikki kantajan maksamat suori-

tukset ja vastaajan vastasuoritukset ovat perustuneet asianosaisten väliseen so-

pimukseen, joten kantajan vaatimus on perusteeton. 

 

Mitä tulee vaatimuksen määrään, perusteettoman edun palautuksen kohteena 

voi olla vain vastaajalle kertynyt etu, joten palautettavaksi voisivat tulla vain 

mainosten jakelusta maksetut postimaksut. Esimerkiksi mainosten valmistus-

kulut ja painokustannukset tai mitkään rahoituserät eivät voi tulla korvattaviksi 
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perusteettoman edun palautuksena. Kantaja ei voi myöskään vaatia arvon-

lisäveron osuutta, koska kantaja on saanut vähentää sen omassa verotukses-

saan. Maksettu arvonlisävero on tilitetty verottajalle, eikä se ole jäänyt vastaa-

jalle. 

 

Kantajan vaatimus on vanhentunut, koska vaatimus perustuu kuljetukseen ja 

tiekuljetussopimuslain vanhentumissäännökset koskevat kaikkia kuljetuksesta 

aiheutuvia kanteita. 

 

Mikäli vaatimukseen sovellettaisiin velan vanhentumislain säännöksiä, perus-

teettoman edun palautuksessa velka vanhentuisi kolmen vuoden kuluessa siitä, 

kun vaatimuksen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyk-

sessä tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä tai muusta edun pa-

lautuksen perustana olevasta tapahtumasta ja perusteettoman edun saajasta. 

Maksun suorittamisesta kantaja on tiennyt sen maksaessaan, kantajan olisi pi-

tänyt tietää väittämästään perusteettomuudesta heti jakelun tapahduttua ja kan-

taja on ollut tietoinen väittämästään perusteettoman edun saajasta. Vanhentu-

misajan kullekin tehdylle maksusuoritukselle on laskettava alkaneen siitä päi-

västä, jolloin väitetyn jakelun olisi pitänyt tapahtua. Vaatimukset ovat siten ve-

lan vanhentumista koskevan lainkin säännösten mukaan ajankohtaa 

19.10.2004 edeltävältä ajalta vanhentuneet. 

 

TODISTELU 

 

Kantajan kirjalliset todisteet 

 

 K 1 ( = vastaajan V 1 ) Asianosaisten välinen sopimus 31.5.1998 

  Todistusteema: Muistutusten / reklamaatioiden hyväksyttävä tekotapa. 

  Sopimusta on noudatettu 18.10.2004 saakka. 
   

 K 2 ( entinen K 5 ) Suomen Posti Oyj:n yleiset sopimusehdot 1.7.2004   

  

 Todistusteema: Sopimusehdot ja postin vastuu, seuranta ja ilmoitusvastuu pal-

velun toteutumisesta ( kohdat  12 ja 13 ) Postin velvollisuus ilmoittaa asiak-

kaalle, jos jakelua ei sopimuksen mukaisesti voida toteuttaa., muistutusten / 

reklamaatioiden hyväksyttävä tekotapa ( kohta 16 ), ilmoitusvelvollisuus pal-

velumuutoksista ( kohta 24 ) aineiston hävittäminen ( kohta 25 ).   

   

 K 3 ( entinen K 9 ) Savenmaa Ky:lle tehty sopimustarjous 17.8.2004 

 Todistusteema: Muistutusten / reklamaatioiden hyväksyttävä tekemistapa. 

 

 K 4 ( entinen K 15 ) YkkösOsoitteeton hinnasto ja toimitusehdot 1.1.2004 

  Sopimusehdot, muistutusten / reklamaatioiden hyväksyttävä toteuttamistapa 

(sivu 12, kohdat 5, 8 ja 9 ), jakeluvarmuus 

 

 K 5 ( entinen K 19 ) Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus, jakeluaika 22.10.2004, 

Längelmäki 

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 22.10.2004, mainokset on jaettu 

vasta 25.10.2004 

 

 K 6 ( entinen K 20 ).Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus, jakeluaika 9.9.2004 

liitteineen,Toholampi 

 Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 9.9.2004, mainokset on jaettu 

vasta 13.9.2004 
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K 7 ( entinen K 22 ). Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus liitteineen, jakeluaika 

17.9.2004, Längelmäki 

 Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 17.9.2004, mainokset on jaettu 

vasta 20.9.2004 

 

 K 8 ( entinen K 23 ). Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus, jakeluaika 17.9.2004, 

Mouhijärvi 

 Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 17.9.2004, mainokset saapuneet 

jakelupaikkaan myöhässä 

 

 K 9 ( entinen K 24 ). Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus, jakeluaika 22.10.2004, 

Halli 

 Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 22.10.2004, mainokset on jaettu 

vasta 25.10.2004 

 

 K 10 ( entinen K 57 ) Postin vastine reklamatioon 26.10.2004 , Viinijärvi 

 Todistusteema: Jaon myöhästyminen, posti vastaanottanut reklamaation. 

 

 K 11 ( entinen K 60 ) Listaus myöhässä jaetuista ja todennäköisesti myöhässä 

jaetuista tai jakamatta jääneistä mainoksista. 

 Todistusteema: Yksilöinti sekä laskelma vahingoista. 

 

 K 12 ( entinen K 59 ) Postin kirje 27.3.2006 

Todistusteema: Jakelun hoitaminen, liiat mainokset, palvelutilauksen yhtey-

dessä asiakas saa  uusimmat päivitystiedot talousmääristä. Virheellisin ohja-

ustiedoin olevan lähetyksen käsittely postissa. 
 

K 13 ( = V 10 ) YkkösOsoitteettoman hinnat ja toimitusehdot 

Todistusteema: Posti on sitoutunut päivittämään talousmäärät kaksi kertaa 

vuodessa. 

 

  K 14 ( entinen K 26 ) Sähköpostiviesti 25.1.2006, lähettäjä Pekka Korhonen, 

Suomen Posti Oyj:n myyntipäällikkö. 

 Todistusteema: Jakamatta jääneet alueet, liiat mainokset, käytännön epäyh-

teneväisyys eri postipaikoissa 

 

 K 15 ( entinen K 27 ). Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä Petri Paloaro, 

Suomen Posti Oyj:n palveluesimies. 

 Todistusteema: Jakamatta jääneet alueet, käytännön epäyhteneväisyys eri pos-

tipaikoissa 

 

 K 16 ( entinen K 42 )  Suomen Posti Oyj:n kirje 21.3.2006. 

 Todistusteema: Päivitys olisi pitänyt tapahtua kaksi kertaa vuodessa. 

 

K 17 ( entinen K 43 ) Sähköpostiviesti 27.3.2006 lähettäjä Satu Leskelä.  , 

 Todistusteema: Jakelumäärätiedot eivät ole ajan tasalla. Suomen Posti Oyj:llä 

on ollut epäselvyyttä jakelumäärien suhteen. 

  

 K 18 ( entinen K 53 )  Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Jaana Mikkonen 

8.1.2007   

 Todistusteema: Vastaajan tahallisuus ja tuottamuksellisuus, koska vastaaja 

on itse väittänyt, että kantaja ei ole selvittänyt asioista omatoimises-

ti.Yhteydenottojen tahallinen vaikeuttaminen, palvelujen toteutumisen salaa-

minen. 
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K 19 ( entinen K 55 ) Itella Oyj:n / Peter Karlssonin kirje 7.9.2007 (erityisesti 

sivut 5-6) 

Todistusteema: Jakelutoimipaikkakohtainen kimputuskäytäntö 

 

K 20 ( uusi K 23 ) Postin talousmäärätilastojen vertailu postin levykkeiltä 

v. 2003, 2004 ja 2005. 

Todistusteema: Postin talousmäärätietojen virheellisyys, Postin päivityk-

sissä olevat postinumerokohtaiset talousmäärien suuret heilahtelut vuosi-

en 2003, 2004 ja 2005 tiedostoissa. 

 

K 21 ( uusi K 24 ) Postin levykkeellä olevan talousmäärätilaston 9 / 2004 

ja manuaalisen postiinjättöluettelon 9 / 2004 vertailu. 

Todistusteema: Postin talousmäärätiedostojen virheellisyys. Postilla on ol-

lut asiakkaille antamissaan postinumerokohtaisissa tiedostoissaan saman-

aikaisesti eri suuruisia suuresti toisistaan poikkeavia talousmääriä vuoden 

2004 aikana. 

 

K 22 ( uusi K 25 ) Postin paperiversiossa 2004 olevien postinumerokoh-

taisten talousmäärien vertailu vastaavien ajankohtien tilastokeskuksen ti-

lastoimiin asuntokuntien määriin. 

Todistusteema: Postin talousmäärätiedostojen virheellisyys. Postin posti-

numerokohtaisissa talousmäärätiedostoissa on ollut suuria eroja vastaa-

viin tilastokeskuksen tilastoimiin asuntokuntien määrään. 

 

K 23 ( entinen K 14 ) Ari Hillin / postin toimittama postiinjättöluettelo v. 

2004. 

Todistusteema: Virheelliset talousmäärät. Kantajan käyttämien talous-

määrien perusteet jaettaviksi lähetettyjen mainosten määrissä. 

 

K 24 ( uusi K 30 ) Ari Hillin / postin postiinjättöluettelo v. 2000. 

Todistusteema: Kantajan käyttämien talousmäärien perusteet jaettavaksi 

lähetettyjen mainosten määrissä, sekä osoitetoimipaikkakohtaisen kimpu-

tusohjeen käytön toimimisen epäkohdat. 

 

K 25 ( uusi K 65 ) Jakelun ennakkotiedot kanneajalta. 

Todistusteema: Annetut ennakkotiedot 

 

K 26 ( uusi K 66 ) Listaus jakelumaksuista Suomen postille 19..7.2004 - 

1.11.2004 liitesivuineen no:t 1 - 49. 

Todistusteema: Vastaaja ei ole saanut ennakkotiedolla tilattua enempää 

mainoksia jaettavaksi, vaan kirjapaino on lähettänyt ja vastaaja on saa-

nut jaettavakseen mainoksia vain sen määrän, mikä on ennakkotietoil-

moituksessa jaettavaksi tilattu ja jotka mainokset vastaaja on laskuttanut 

ja kantaja tilannut.   

 

K 27 ( uusi K 67 ) Listaus mainosten painolaskuista 19.7.2004 - 10.11.2004 

Riihimäen Kirjapaino Oy liitesivuineen no:t 1 - 14. 

Todistusteema: Kirjapaino ei ole lähettänyt postille ylimääräisiä mainok-

sia, vaan vain sen määrän, joka on on ennakkotiedolla jakeluun lähetettä-

väksi tilattu ja jotka kantaja on painosmäärän ja laskutuksen mukaisesti 

maksanut. 

 

 

 

Vastaajan kirjalliset todisteet 
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  V 1 ( entinen V 3 ) Palvelusopimus 15.10.2004 

  Todistusteema: Sopimuksen sisältö, noudatettavat sopimusehdot 

 

  V 2 ( entinen V 7 ) Yleiset sopimusehdot 1.7.2004 

 Todistusteema: Sopimuksen sisältö, kantajan vaatimusten vanhentuminen, rek-

lamointivelvollisuus ja -tapa, vastuun rajoitukset, välilliset vahingot eivät tule 

korvattaviksi, asiakas vastaa lähetyksiin tehtävistä merkinnöistä, kimppulappu-

jen virheistä ja ohjaustiedoista. 

 

 V 3 ( entinen V 12 ) YkkösOsoitteettoman tuote-ehdot 1.1.2004 

 Todistusteema: Sopimuksen sisältö, välilliset vahingot eivät tule korvattaviksi, 

reklamointivelvollisuus ja -tapa, kantaja vastaa jaettavien lehtien lukumääräs-

tä, vastaajalla on ollut oikeus hävittää ylimääräiset mainokset, vastaajalla ei 

ole velvollisuutta ilmoittaa ylimääräisistä mainoksista, toimitusajat ( 92 % ja-

kelusta toimitetaan määräpäivään mennessä ), YkkösOsoitteeton jakelu kattaa 

95 % kohderyhmästä. 

 

 V 4 ( entinen V 17 ) Kirje, Ari Hilli 10.9.2004 

 Todistusteema: Jakelumäärätiedot, YkkösOsoitteeton jakelu kattaa 95 % koh-

deryhmästä 

 

V 5 ( samat kuin tässä yhteenvedossa kantajan todisteet K 6 - K 10 ) 

Todistusteema: Esimerkkejä kantajan virheistä kimppulappujen laatimisessa 

riidanalaisella aikavälillä. 

 

Todisteet V 1-V 5 osoittavat myös, että vastaaja ei ole menetellyt törkeän 

huolimattomasti. 

 

V 6 Suomen Suoramarkkinointi Oy:n yleiset palveluiden kauppaa ja toi-

mitusta koskevat sopimusehdot 

 

Todistusteema: Alan käytäntö, jakelusta perittävä hinta sisältää myös va-

rakappaleet, asiakas vastaa siitä, että painomäärät vastaavat jakelumää-

riä, jakelualueen talousmäärät saattavat muuttua huomattavastikin ja se 

on asiakkaan vastuulla, jakelijalla on oikeus hävittää ylimääräiset kappa-

leet. 

 

V 7 Pekka Korhosen sähköpostiviesti Savenmaa Ky:lle 25.1.2006 ( sama 

kuin tässä yhteenvedossa kantajan todiste K 14 ) 

Todistusteema: Savenmaa on tehnyt virheen kimppulapussa, Savenmaata 

on ohjeistettu täyttämään laput oikein, vastaaja on ilmoittanut joissakin 

tapauksissa ylimääräisistä kappaleista, vaikka siihen ei ole velvollisuut-

ta,vastaajan menettely ei voi olla törkeän huolimatonta. 

 

V 8 Satu Leskelän kirje 27.3.2006 ( sama kuin tässä yhteenvedossa kanta-

jan todiste K 17 ) 

 

Todistusteema: Vastaaja on pyrkinyt saattamaan lukumäärätiedot ajan 

tasalle ja päivittänyt mahdollisuuksiensa mukaan tietoja, joten vastaajan 

menettely ei voi olla törkeän huolimatonta. 

 

 

  

Kantajan henkilötodistelu 
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  1) Todistelutarkoituksessa liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa 

Todistusteema: Posti on antanut vääriä tietoja mainosten jakelumäärästä ja pe-

rinyt maksun myös ylimääräisistä mainoksista. Suomen Posti Oyj ei ole ilmoit-

tanut mainoksia olevan liikaa ja on toiminnallaan aiheuttanut Savenmaa Ky:lle 

vahinkoa. Kaikki riitaiset seikat 

 

2 ) Todistaja, Postipalvelu-unionin järjestelysihteeri Seppo Kinnunen 

Todistusteema: Jakeluverkko-/ohjaustietomuutokset, jakajilla on tarkka tieto 

kappalemääristä. Jakajille maksettavan jakelupalkkion perusteet. 

 

3 ) Todistaja ryhmävastaava Anja Laitinen 

Todistusteema: Mainoksia on jakoon tullut liikaa ( Juva ), syy Juvalle tullei-

siin liian suuriin Savenmaa Ky:n mainosmääriin, mitä ylimääräisille mai-

noksille postin ohjeistuksen mukaan tuli tehdä. 

-TULIKO JAKELUN ENNAKKOTIETO JUVALLE? 

-LUETTIINKO SITÄ? 

-VERRATTIINKO JUVAN TIETOJA? 

-ILMOITTETTIINKO KENELLEKÄÄN? 

-OTETTIINKO JAKELUPALKKIOT JAKAJILLEKIN  ROSKIIN 

VIEDYISTÄ? 
 

4 ) Todistaja, hallintojohtaja Timo Kauppila ( ko. aikana kirjapainojohta-

ja/ Riihimäen Kirjapaino ) 

 Todistusteema: Jakelusopimukset postin kanssa, tiedostojen päivitykset, 

alan käytäntö, painatustilausten ennakkotietolistat, kimputuskäytännöt, puut-

teet, varaumat, selvityskäytännöt, painosmäärät suhteessa tilauksiin. 

 

.  5 ) Todistaja, pankinjohtaja, agrologi Heikki Häyrynen 

 Todistusteema: Tilastot, määrät ja perusteet, yhteydenotot postiin, vastaajan 

menettelyn tahallisuus/törkeä tuottamus 
 

 6 ) Todistaja, myyntimies Samuli Pihlajamaa 

Todistusteema: Painatusten ja jakelujen ennakkoilmoitus / tilauskäytäntö 

ja sen käyttöönotto. , kimppulappukäytäntö ja käytännön muutokset, postin 

ilmoitukset lähetysten käsittelystä, sopimusehdot, postin ilmoitusvelvollisuu-

den toteutuminen, alan käytäntö, ennakkolistat ja ATK ohjelmistot, kimpu-

tuskäytännöt, puutteet, varaumat, selvityskäytännöt. Keskustelut ja yhtey-

denpito Ari Hilliin ja Hillin / Postin antamat kimputus- ym ohjeet ja pos-

tin ilmpoitukset Savenmaan virheistä 
 

7 ) Todistaja, maatalousyrittäjä Arja Mäki 

 Todistusteema: Jakamatta jääneet mainokset, puhelinkeskustelut eri postitoi-

mipaikkoihin ovat osoittaneet sen, ettei mainoksia ole jaettu sivukylille useissa 

eri kohteissa, muutokset osoite- ja jakelutoimipaikoissa, talousmäärätietojen 

päivityksen puutteet ja lähetettyjen mainosten määrien vertailu, osoitepaikka-

kohtaisen kimputuksen ja jakelun toimivuuden epäkohdat, postin ilmoi-

tukset Savenmaan tekemistä virheistä. Jakelujen ennakkotietoon merkit-

tyjen, painettujen ja jaettavaksi lähetettyjen ja maksettujen mainosmää-

rien vertailu. 
 

 8 ) Todistaja, postin entinen myyntineuvottelija Ari Hilli,   

Todistusteema: Annetun ohjeen mukaan kimppalappu merkintänä tehdään 

pääpaikan postinumero, sivutoimipaikkoja ei tarvitse merkitä, ennakkotiedot 

postille jakeluun tulevista mainoksista, annettujen ennakkotietojen käyttö 
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 9 ) Todistaja, asiakaspalvelupäällikkö Birgit Leiponen / Riihimäen Kirjapai-

no 

 Todistusteema: Käytäntö Suomen Posti Oyj:n kanssa. Savenmaa Ky on toimi-

nut kuten Suomen Posti Oyj on vaatinut, laiminlyönnit eivät johdu Lehtiyhti-

östä vaan Suomen Posti Oyj:stä, postin ilmoitukset lähetysten käsittelystä, so-

pimusehdot, postin ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen, painosmäärät suh-

teessa ennakkotiedolla tehtyihin tilausmääriin, käytännöt lehtitalossa Sa-

venmaan tekemissä palvelutilauksissa ja painotalosta jakeluun lähetyksis-

sä. Postin tekemät varaumat ja ohjeistukset. 
 

 10 ) Todistaja Timo Haapanen / Riihimäen Kirjapaino 

Todistusteema: Käytäntö Suomen Posti Oyj:n kanssa. Savenmaa Ky on toimi-

nut kuten Suomen Posti Oyj on vaatinut, laiminlyönnit eivät johdu Lehtiyhti-

östä vaan Suomen Posti Oyj:stä, postin ilmoitukset lähetysten käsittelystä, so-

pimusehdot, postin ilmoitusvelvollisuuden toteutuminen, varaumat ja rekla-

mointi, Erillisen sopimuksen sopimusvaatimus päivitystietojen luovutta-

miseksi, käytännöt lehtitalossa ja ja Savenmaan tekemissä palvelutilauk-

sissa, vastaajan suhtautuminen ja toimet tehtyihin muistutuksiin. 

 

 11 ) Todistaja, atk-asiantuntija, maisteri Jukka Niemi / Data-Niemi 

Todistusteema: Postin päivitykset ovat olleet puutteellisia, jakelumäärät risti-

riitaisia ja vääriä, postin päivityksissä ilmoittamat postinumerotietojen-, osoite- 

ja jakelutoimipaikkojen tietojen eli postin jakelureittien päivitysten oikeelli-

suus, tilastokeskuksen tiedostot,  yhteydenotot vastaajan atk-ammattilaisiin, 

vertailutietojen tietolähteet, roskapostikeräysten analysointi ja yhteenve-

to. 
  

 12 ) Todistaja Veli Kortesalmi 

Todistusteema: Vastaajan menettelyn tahallisuus/törkeä tuottamus.Vastaajan 

suhtautuminen ja toimet tehtyihin muistutuksiin. 

 

13 ) Todistaja, toimitusjohtaja Aaro Mannismäki / Ykköset-lehti 

Todistusteema: Vastaajan menettelyn tahallisuus/törkeä tuottamus. Postin vir-

heelliset talousmäärät ja niihin liittyvät syyt. 
 

14 ) Todistaja, jakelujohtaja Ari Viljamaa / Suomen Suoramainonta Oy 

Todistusteema: Alan yleinen ja SSM käytäntö mainosjakelussa, päivitykset, 

jakelujen ennakkotiedot 

 

Vastaajan henkilötodistelu 

 

 

 

1 ) Todistaja, Itella Oyj:n lakimies Peter Karlsson 

Todistusteema: Sopimusehdot ja niiden sisältö, reklamointivelvollisuus ja sii-

hen liittyvät määräajat, reklamointivelvollisuuden laiminlyönti, toimitetta-

vien mainosten määrien selvittäminen on kantajan vastuulla, talousmää-

rätiedot, virheellisesti merkittyjen lähetysten toimitusajasta ei vastata, 

määräajassa jaettavien lähetysten lukumäärä sopimuksen mukaan, sopi-

musehtojen mukaan ylimääräisistä kappaleista ei tarvitse ilmoittaa, yli-

määräiset kappaleet voidaan hävittää, alan yleiset käytännöt, Itella oyj ei 

ole menetellyt törkeän huolimattomasti. 

-MILLOIN VEDOTTU SOPIMUSPURKUASIOSISA SAVENMAAN 

RIKKOMUKSIIN? 
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-MILLOIN  POSTI IRTSANONUT EM SYIDEN VUOKSI SAVEN-

MAAN SOPIMUKSET? 

-YMPÄRISTÖVASTUU? 

-YHTEISKUNTAVASTUU? 

- 

 

2 ) Todistaja, johtaja Kari Marttinen, Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy 

Todistusteema: Talousmäärätiedot, Postin postinjättöpisteiden lukumää-

rätiedot ja niiden suhde Tilastokeskuksen ilmoittamiin talousmääriin, ja-

kelukieltotalouksien huomioiminen ja laskeminen, menettely ei ole ollut 

törkeän huolimatonta. 
 

3 ) Todistaja, asiakaspäällikkö Aila Postareff-Jurvelin, Itella Posti Oy 

Todistusteema: Savenmaa Ky:n tekemät virheet, kimppulappumerkinnät ja 

myöhästymiset, jakelukäytäntö, jakelumäärätiedot 

 

 

4 ) Todistaja, myyntipäällikkö Timo Vauhkonen, Itella Posti Oy 

Todistusteema: Postin laatimat postinjättölistat ja niiden merkitys, asia-

kas vastaa aina jakelumääristä, yhteistyökumppanit, joille postinjättölis-

tat on toimitettu ovat tietoisia siitä, että listoja voi käyttää vain rajoitetun 

ajan, yleisimmät syyt jakelun myöhästymiselle, mahdolliset jakelujen 

myöhästymisen syyt tässä tapauksessa, osoitetoimipaikkojen vaihdosten 

merkitys ja niistä ilmoittaminen asiakkaille, menettely ei ole ollut törkeän 

huolimatonta. 

 

5 ) Todistaja, palvelupäällikkö Markku Andersin, Itella Posti Oy 

Todistusteema: Kimputus ja kimppulappukäytännöt, osoitetoimipaikko-

jen merkitys, mitä tapahtuu, jos kimppulapuissa on virheitä, tai lähetys 

toimitetaan väärään osoitetoimipaikkaan. 

 

6 ) Todistaja, maalivahtivalmentaja Ari Hilli, entinen Itella Oyj:n myynti-

neuvottelija ( Siperia, Venäjä ) 

 Todistusteema: Savenmaalle on luovutettu päivitysten jälkeen tuoreet pos-

tinjättölistat, Savenmaa ei luottanut kaikkiin päivityksiin, vaan päivitti it-

se vanhoja listoja, ajantasaiset tiedot olisi ollut mahdollista saada sähköi-

sessä muodossa, mutta Savenmaa ei hyödyntänyt niitä pitkään aikaan. 

  Kantajaa on neuvottu kimppulappujen oikeaa täyttämistä ja ilmoitettu, 

  että sivukylät ( postitoimipaikat ) on merkittävä kimppulappuun. 
 

 

 

 

 


