
Helsingin hovioikeus Päätös ja tuomio

Antamispäivä
19.4.2013

Nro 1226

Diaarinumero
S 11/2527

Ratkaisut, joihin on haettu muutosta

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 5.5.2009 nro 14656
Helsingin käräjäoikeus 3 os. 27.5.2011 nro 19949
(liitteinä 1 ja 2)

Asia Vahingonkorvaus ym.

Valittaja Savenmaa Ky

Vastapuoli Itella Oyj

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus

Hovioikeus määrää Itella Oyj:n (jäljempänä Itella)  pyynnöstä Itellan vas-
tauksen liitteen 1 salassa pidettäväksi oikeudenkäynnin julkisuudesta ylei-
sissä tuomioistuimissa annetun lain 10 ja 11 §:n sekä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan nojalla 
19.10.2032 saakka.

Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat pyynnöt

Hovioikeus on 3.10.2011 ja 28.2.2012 hylännyt Savenmaa Ky:n (jäljempä-
nä Savenmaa) pyynnöt käräjäoikeuden 27.5.2011 antaman välituomion täy-
täntöönpanon keskeyttämisestä.

Selostus asiasta

Itella, aiemmin Suomen Posti Oyj, on jakanut vuosina 1997–2007 osoitteet-
tomia mainoksia, jotka ovat liittyneet Savenmaan harjoittamaan myymälä-
autotoimintaan.

Savenmaa on 19.10.2007 vireille tulleella kanteellaan käräjäoikeudessa vaa-
tinut, että Itella velvoitetaan maksamaan sille 1.313.540,47 euroa ensisijai-
sesti vahingonkorvauksena ja toissijaisesti perusteettoman edun palautukse-
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na vuosilta 1997–2007. Vaatimukset ovat perustuneet etupäässä kanteessa 
väitettyyn Itellan menettelyyn mainosten jakelutoiminnassa.

Käräjäoikeus on 5.5.2009 antamallaan välituomiolla ja päätöksellä vahvis-
tanut, että asianosaisten väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan tiekuljetus-
sopimuslakia,  sekä  lausunut,  että  osa  Savenmaan  vaatimuksista  hylätään 
vanhentumisen ja osa puuttuvan asialegitimaation vuoksi. Sanotun ratkai-
sun jälkeen ratkaistaviksi olivat jääneet ajanjaksoa 19.7.–1.11.2004 koske-
vat vaatimukset.

Käräjäoikeus  on  27.5.2011 antamallaan  välituomiolla  loppuosaltaan  osin 
hylännyt  kanteen ja osin jättänyt  sen tutkimatta.  Lisäksi  käräjäoikeus  on 
velvoittanut  Savenmaan  korvaamaan  Itellan  oikeudenkäyntikulut  asiassa 
korkoineen. Käräjäoikeus on perustellut pääasiaratkaisuaan muun ohella sil-
lä,  että  Itella  ei  ollut  menetellyt  tahallisesti  tai  törkeän  huolimattomasti, 
minkä vuoksi edellä mainittua ajanjaksoa koskevat Savenmaan vaatimukset 
olivat vanhentuneet.

Valitus

Savenmaa Ky on ensisijaisesti vaatinut, että käräjäoikeuden ratkaisut ku-
motaan ja kanne hyväksytään ratkaisuun 5.5.2009 kirjattujen vaatimusten 
mukaisesti tai ainakin ratkaisuun 27.5.2011 kirjattujen vaatimusten mukai-
sesti niin, että vaatimukset perusteettoman edun palauttamisesta olivat kui-
tenkin ensisijaisia vahingonkorvausvaatimuksiin nähden. Toissijaisesti Sa-
venmaa on vaatinut, että käräjäoikeuden ratkaisut kumotaan ja asia palaute-
taan kokonaisuudessaan käräjäoikeuteen tai käsitellään hovioikeudessa toi-
mitettavassa pääkäsittelyssä. Lisäksi Savenmaa on vaatinut, että Itella vel-
voitetaan korvaamaan Savenmaan oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja 
hovioikeudessa korkoineen. Viimesijaisesti Savenmaa on vaatinut, että Itel-
la joka tapauksessa määrätään pitämään oikeudenkäyntikulut asiassa vahin-
konaan tai oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus alennetaan enintään 
80.000 euroksi.

Käräjäoikeuden 5.5.2009 ratkaisemien esikysymysten osalta Savenmaa on 
lausunut valituksensa perusteina seuraavaa.

Tiekuljetussopimuslain soveltaminen

Asiaan ei tullut soveltaa tiekuljetussopimuslakia. Kanne ei perustunut kulje-
tukseen  ja  tiekuljetussopimuslakiin.  Kyseessä  oli  normaali  liikesopimus, 
jota sovellettaessa Itella oli antanut virheellistä ohjeistusta Savenmaalle ja 
toiminut sopimuksen vastaisesti. Tiekuljetussopimuslaki koski vain mootto-
riajoneuvolla tapahtuvaa tavaran kuljetusta tilanteissa,  joissa tavaran vas-
taanottajan ja lähettäjän välillä oli sopimus. Savenmaan ja sen mainosleh-
tien vastaanottajien välillä ei ollut ollut sopimuksia, eikä Itella ollut jakanut 
mainoslehtiä taajama-alueella vain moottoriajoneuvolla vaan myös esimer-
kiksi polkupyörällä. Tiekuljetussopimuslaissa tarkoitettua kuljetusta oli ol-
lut ainoastaan kirjapainon ja postikeskuksen välillä, eikä tässä asiassa ollut 
kysymys siitä.
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Tiekuljetussopimuslaissa edellytettiin, että vastaanottaja oli tunnettu. Lisäk-
si tavaran katoamis- ja viivästymistapauksissa muistutuksen tekeminen kuu-
lui vastaanottajalle, jolla silloin oli kanneoikeus. Tällaiset säännökset eivät 
soveltuneet osoitteettomaan jakeluun. Savenmaa ei ollut voinut reklamoida 
Itellan menettelystä, eikä Savenmaalla ollut lähettäjänä ollut sellaiseen vel-
vollisuuttakaan. Myöskään sanotussa laissa tarkoitettua rahtikirjaa ei ollut 
Itellan ja Savenmaan kesken käytetty.

Tiekuljetussopimuslain soveltaminen oli sopimusehtojen vastaista. Siinä ta-
pauksessa että lakia kuitenkin sovellettaisiin kysymys olisi sen 5 §:ssä tar-
koitetusta poikkeuksellisen laatuisesta kuljetuksesta, mikä oikeutti poikkea-
maan lain säännöksistä. Lain vastuunrajoitukset eivät tulleet sovellettaviksi 
Itellan tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden vuoksi.

Vanhentuminen

Edunpalautusvaatimus ei ollut vanhentunut. Asiaan tuli soveltaa velan van-
hentumisesta annetun lain 7 ja 8 §:ää, joiden nojalla palautusvaatimus van-
hentui kymmenessä vuodessa. Savenmaa oli saanut tiedon Itellan saamasta 
perusteettomasta edusta vuoden 2006 alussa, joten kanne oli myös pantu vi-
reille sanotun lain 4 §:n edellyttämän kolmen vuoden kuluessa tiedonsaan-
nista.

Tiekuljetussopimuslain 41 §:n vanhentumissäännös ei koskenut kanteessa 
tarkoitettua vahinkoa tai perusteettoman edun palautusta. Velan vanhentu-
misesta annetun lain säännökset olivat erityissäännöksinä etusijalla tiekulje-
tussopimuslain vanhentumissäännökseen nähden. Kysymys ei myöskään ol-
lut velan vanhentumisesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetusta asiasta, mihin 
kyseistä lakia ei sovellettaisi.

Asialegitimaatio

Savenmaalla oli asialegitimaatio myös 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta. Saven-
maa oli ollut vuoteen 2005 saakka suorassa sopimussuhteessa Itellaan. Itella 
oli saanut perusteetonta etua Savenmaan kustannuksella ja aiheuttanut Sa-
venmaalle vahinkoa. Savenmaa oli viimekätinen vahingonkärsijä ja maksa-
ja, vaikka laskutus ja maksut  olivatkin tapahtuneet Riihimäen Kirjapaino 
Oy:n  ja  Suomen  Lehtiyhtymä  Oy:n  kautta.  Suomen Lehtiyhtymä  Oy oli 
joka tapauksessa siirtänyt 28.12.2005 selvitysoikeuden asiassa Savenmaal-
le.

Savenmaan ja  Itellan  välille  oli  joka tapauksessa syntynyt  sopimussuhde 
myös 1.11.2004 jälkeiselle ajalle,  kun Savenmaa oli  antanut jakelutietoja 
Itellalle. Ja vaikka sopimusperusteiseen vahingonkorvaukseen ei olisikaan 
oikeutta, oikeus korvaukseen oli kuitenkin vahingonkorvauslain nojalla. Jos 
asiassa tulisi sovellettavaksi tiekuljetussopimuslaki, Savenmaalla oli kanne-
oikeus tiekuljetussopimuslain 47 ja 48 §:n nojalla.
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Vastaus

Itella Oyj on vaatinut, että valitus hylätään ja Savenmaa velvoitetaan kor-
vaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen. Sen varalta 
että Savenmaan vaatimuksia ei katsottaisi vanhentuneiksi tai saatavat kat-
sottaisiin siirretyiksi Savenmaalle Itella on vaatinut asian palauttamista näil-
tä toisin arvioiduilta osin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Käräjäoikeuden 5.5.2009 ratkaisemien esikysymysten osalta Itella on lausu-
nut vastauksensa perusteina seuraavaa.

Tiekuljetussopimuslain soveltaminen

Tiekuljetussopimuslain soveltamisesta oli sovittu. Kyseessä oli ollut tiekul-
jetussopimuslain  1  §:ssä  tarkoitettu  vastikkeellinen  sopimus  moottoriajo-
neuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuksesta. Kuljetus oli tosiasiallisesti ta-
pahtunut  moottoriajoneuvolla,  eikä  väliaikainen  varastointi  vaikuttanut 
asiaan. Soveltamisen kannalta merkitystä ei ollut sillä, millä kulkuneuvolla 
jakelu jakelutoimipaikasta vastaanottajalle tapahtui, koska väitetyt katoami-
set  ja  myöhästymiset  olivat  tapahtuneet  viimeistään  jakelutoimipaikassa. 
Tiekuljetussopimuslakia sovellettiin kannetyypistä riippumatta. Se että lähet-
täjä olisi myynyt kuljetettavan tavaran vastaanottajalle ei ollut edellytys tie-
kuljetussopimuslain soveltamiselle. Laki tuli sovellettavaksi myös siksi, että 
osoitteeton mainosjakelu ei kuulunut postitoimintalain tai postipalvelulain 
soveltamisalaan.

Tiekuljetussopimuslakia  oli  osoitteettoman  jakelun  erityisluonteen  vuoksi 
noudatettava soveltuvin osin. Lain vanhentumissäännökset tulivat kuitenkin 
sovellettaviksi sellaisinaan. Joka tapauksessa postipalvelulain 21 §:n muis-
tutus- ja vanhentumissäännös johtaisi käytännössä samaan lopputulokseen 
kuin tiekuljetussopimuslain muistutus- ja vanhentumissäännökset. Rahtikir-
jan  laatiminen  ei  ollut  ollut  välttämätöntä.  Kimppulappu  vastasi  lähinnä 
rahtikirjaa.

Vanhentuminen

Tiekuljetussopimuslain  vanhentumissäännöksiä  sovellettiin  myös  edunpa-
lautussaatavaan. Siten perusteettoman edun palautusta koskeva toissijainen 
kannevaatimus oli vanhentunut ainakin siten kuin käräjäoikeus oli ratkai-
sussaan 5.5.2009 katsonut.

Sopimusten muistutus-  ja vanhentumisehdot  johtivat  käytännössä samaan 
tulkintaan kuin tiekuljetussopimuslain vastaavat säännökset. Sopimuksissa 
ei ollut pidennetty tiekuljetussopimuslain mukaisia vanhentumisaikoja.

Siinä  tapauksessa  että  tiekuljetussopimuslain  vanhentumissäännöksiä  ei 
kuitenkaan sovellettaisi Savenmaan vaatimukset olivat vanhentuneet velan 
vanhentumisesta annetun lain 4 §:n ja 7 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla 
kolmessa vuodessa siitä,  jolloin jakelu piti  Savenmaan mukaan suorittaa. 
Savenmaan olisi pitänyt olla tietoinen heti jakelupäivän jälkeen siitä, että ja-



5

kelua ei sen väittämin tavoin ollut asianmukaisesti suoritettu. Vaatimukset 
19.10.2004 edeltävältä ajalta olivat tällöin vanhentuneet.

Asialegitimaatio

Savenmaa oli ollut Itellan asiakkaana 1.11.2004 saakka. Kyse oli ollut suu-
rimmaksi osaksi käteisasiakkuuksista, eli kustakin lähetyksestä ja sen mak-
samisesta  oli  sovittu  erikseen.  Osapuolten  välillä  oli  ollut  erillinen  asia-
kassopimus  ainoastaan  ajanjaksoilla  1.7.1998–1.11.2002  ja  18.10.2004–
13.4.2005, viimeksi mainittuna aikana kuitenkin niin, että Savenmaa oli ol-
lut tosiasiallisesti asiakkaana vain 1.11.2004 asti. Asiakassopimuksessa oli 
sovittu, että Itella voi laskuttaa palveluistaan eikä kutakin lähetyserää tar-
vinnut maksaa erikseen lähetyshetkellä, kuten käteisasiakkaan oli tehtävä.

Savenmaa oli 1.11.2004 alkaen siirtynyt käyttämään Suomen Lehtiyhtymä 
Oy:n jakelupalveluita.  Itellan sopimusasiakkaana oli tuosta päivämäärästä 
lukien ollut Suomen Lehtiyhtymä Oy, eivätkä jakelut olleet enää perustu-
neet Savenmaan ja Itellan väliseen sopimukseen. Itella oli suorittanut koko 
kuljetuksen kulloisellekin sopimuskumppanilleen, eikä kanneoikeutta perät-
täiskuljetuksissa koskeva tiekuljetussopimuslain 47 § voinut siten tulla so-
vellettavaksi.

Suomen Lehtiyhtymä Oy ja Savenmaa olivat 28.12.2005 päivätyn sopimuk-
sen sanamuodon mukaan sopineet, että Savenmaa hoiti jakeluhäiriöihin liit-
tyvät selvitystyöt ja korvausten hakemisen. Suomen Lehtiyhtymä Oy ei sen 
sijaan ollut siirtänyt korvausoikeutta Savenmaalle, eikä Savenmaa näin ol-
len voinut hakea korvauksia omissa nimissään. Savenmaa ei ollut osapuole-
na Suomen Lehtiyhtymä Oy:n ja Itellan välisessä sopimussuhteessa, josta 
asiassa oli  kysymys.  Asialegitimaation  siirtäminen sopimuksella  Suomen 
Lehtiyhtymä Oy:ltä Savenmaalle ei ollut ollut mahdollista. Savenmaa ei ol-
lut väittänytkään, että Suomen Lehtiyhtymä Oy olisi siirtänyt väitetyn saa-
tavan sille.

Vaatimukset  1.11.2004 jälkeiseltä  ajalta  oli  jo sovittu  toisessa oikeuden-
käynnissä  Ylivieska-Raahen  käräjäoikeudessa.  Kyseisen  käräjäoikeuden 
ratkaisulla  6.10.2010 oli  vahvistettu  Savenmaan  ja  Suomen  Lehtiyhtymä 
Oy:n välinen sovinto.

Välitoimi

Hovioikeus on 22.1.2013 varannut asianosaisille mahdollisuuden lausua sii-
tä, että ennen mahdollisen pääkäsittelyn toimittamista hovioikeus antaa rat-
kaisun ennakkoluonteisista kysymyksistä, jotka käräjäoikeus on ratkaissut 
5.5.2009. Asianosaiset ovat antaneet asiassa lausumat 13.2.2013.
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Hovioikeuden ratkaisu

Käsittelyratkaisu Itellan oikeudenkäyntiväitteen osalta

Itella on vaatinut, että kanne 1.11.2004 jälkeiseen aikaan kohdistuvilta osin 
jätetään tutkimatta. Asia oli jo ratkaistu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden 
lainvoiman saaneella päätöksellä ja tuomiolla 6.10.2010 nro 5233, jolla oli 
vahvistettu Savenmaan ja Suomen Lehtiyhtymä Oy:n välinen sovinto.

Sanotun käräjäoikeuden ratkaisusta ilmenee, että kyseinen riita-asia on kos-
kenut Savenmaan ja Suomen Lehtiyhtymä Oy:n välistä saatavia koskevaa 
riitaa. Siinä Itella ei ole ollut oikeussuhteen osapuoli. Ylivieska-Raahen kä-
räjäoikeuden ratkaisun oikeusvoimavaikutus ei näin ollen ulotu tähän Sa-
venmaan ja Itellan väliseen asiaan. Itellan oikeudenkäyntiväite hylätään.

Käsittelyratkaisu kannevaatimusten määrien muuttamisen osalta

Savenmaa on hovioikeudessa kuten käräjäoikeudessakin vaatinut toissijai-
sesti alkuperäisestä kanteestaan poiketen suurempaa 1.858.243 euron suori-
tusta,  mikä sanotun määräinen vaatimus oli  esitetty vasta  käräjäoikeuden 
ratkaisun 5.5.2009 jälkeen.

Hovioikeus samoin kuin käräjäoikeus ratkaisussaan 27.5.2011 katsoo, että 
kyseessä on kielletty kanteenmuutos. Savenmaan vaatimukset jätetään oi-
keudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n nojalla tutkimatta siltä osin kuin ne 
ylittävät kanteessa alun perin vaaditun 1.313.540,47 euron määrän.

Pääasia
1. Kysymyksenasettelusta

Asiassa on ensin arvioitava, onko aihetta muuttaa käräjäoikeuden välituo-
miota ja päätöstä 5.5.2009, jolla käräjäoikeus on ratkaissut tietyt ennakko-
luonteiset kysymykset. Jos päädytään siihen, että sanottuja kysymyksiä on 
arvioitava toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt, harkittavaksi tulee, onko asia 
palautettava käräjäoikeuteen jatkokäsittelyä varten vai voiko hovioikeus ot-
taa asian välittömästi ratkaistavakseen myös siltä osin kuin käräjäoikeus on 
sanotulla ratkaisullaan lausunut hylkäävänsä kanteen.

Käräjäoikeuden 5.5.2009 antama ratkaisu on ristiriitainen 1.11.2004 jälkei-
seen aikaan kohdistuvien kannevaatimusten osalta. Päätöslauselmassaan kä-
räjäoikeus on tältä osin lausunut, että vaatimukset hylätään kantajan puuttu-
van asialegitimaation vuoksi. Hovioikeus toteaa, että asialegitimaatiolla eli 
asiavaltuudella kuitenkin vakiintuneesti tarkoitetaan sitä, onko asianosaisel-
la ylipäätään puhevaltaa asiassa (esim. Veikko Reinikainen: Prosessinedel-
lytyksen puuttumisen oikeusseuraamuksista, 1958 s. 91–92, ja Antti Jokela: 
Oikeudenkäynnin asianosaiset ja valmistelu, 2012 s. 41–43). Siltä osin kuin 
käräjäoikeus on katsonut, että Savenmaalta puuttui asialegitimaatio, sen oli-
si näin ollen tullut jättää kanne tutkimatta.

Käräjäoikeus on perustellut 1.11.2004 jälkeiseen aikaan kohdistuvia kanne-
vaatimuksia koskevaa ratkaisuaan asiavaltuuden puuttumisen ohella muun 
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muassa sillä, että asianosaisten välillä ei ollut 1.11.2004 jälkeen ollut sopi-
mussuhdetta, ja sillä, että Itella ei ollut saanut Savenmaan kustannuksella 
1.11.2004 jälkeen perusteetonta  etua.  Käräjäoikeus on siis ottanut kantaa 
paitsi  asiavaltuuden  puuttumista  koskevaan oikeudenkäyntiväitteeseen  si-
nänsä, miltä osin käräjäoikeuden ratkaisussa on kyse oikeudenkäymiskaa-
ren 16 luvun 2 §:n mukaisesta päätöksestä, myös kanteen hyväksymisen ai-
neellisiin  edellytyksiin,  miltä  osin  kyse  taas  on  oikeudenkäymiskaaren
24 luvun 6 §:n 2 momentin mukaisesta kanteensisäisestä välituomiosta.

Asialegitimaatio  on viran puolesta  huomioon otettava  ehdoton prosessin-
edellytys. Muutoksenhaussa on niin ikään ratkaistava viran puolesta, onko 
asiassa  ollut  edellytyksiä  antaa  ennakkoluonteisista  kysymyksistä  kanne-
vaatimukset hylkäävää välituomiota (KKO 2003:111). Tässä tapauksessa, 
jos 1.11.2004 jälkeiseen aikaan kohdistuvat vaatimukset tutkitaan, arvioita-
vaksi tulee erityisesti se, onko ne voitu ratkaista välituomiolla. Asiassa on 
otettava  kantaa  näihin  oikeudenkäyntimenettelyä  koskeviin  kysymyksiin 
ennen tiekuljetussopimuslain soveltamista ja vanhentumista koskevien ai-
neellisten kysymysten ratkaisemista.

2. Savenmaan asialegitimaatiosta

Varallisuusoikeudellisissa  riita-asioissa  on  pääsääntönä,  että  jo  kantajan 
väite vastaajaan kohdistuvasta oikeudestaan perustaa hänelle asialegitimaa-
tion (KKO 1982 II 112). Kanne on lähtökohtaisesti tutkittava, kun kantaja 
väittää,  että hänellä on tietty oikeus vastaajaan nähden (KKO 1994:125). 
Vaikka asiavaltuutta eli puhevaltaa kanteen ajamiseen ei voi pätevästi siir-
tää toiselle (KKO 2004:18), saatavan voi kuitenkin siirtää toiselle perittä-
väksi,  mikä  perustaa  siirronsaajalle  oikeudenkäynnissä  asialegitimaation 
(ks.  esim.  KKO 1990:23 ja Sakari  Laukkanen: Asialegitimaation ja kan-
teenmuutoskiellon tarkastelua perimissiirtoa koskevassa asiassa, teoksessa 
Prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä, 2004 s. 172).

Savenmaa on hovioikeudessa vedonnut siihen, että kustannusyhtiö Suomen 
Lehtiyhtymä  Oy  (sen  aputoiminimi  Lehtipaino  Keski-Uusimaa)  oli 
28.12.2005 siirtänyt asian selvitysoikeuden Savenmaalle, mutta ei enää sii-
hen, että Savenmaalle olisi siirretty oikeus hakea korvausta. Savenmaan ve-
toamassa sanotussa sopimuksessa on tältä osin todettu, että kustantaja siir-
tää  mahdollisesta  jakeluhäiriöstä  aiheutuvien  selvitysten  tekemisen  osalta 
oikeudet Savenmaalle. Sopimuksen mukaan selvitysten tekeminen sisältää 
”mm. postilta lähetyslistojen tilaamisen ym. vastaavien asiakirjojen tilaami-
sen”. Hovioikeus katsoo, että tällainen selvitysten tekemiseen ja asiakirjati-
lauksiin liittyvä sopimusmääräys ei voi perustaa Savenmaalle oikeutta ajaa 
omissa nimissään Itellaa vastaan kannetta. Kannevaatimukset on siten jätet-
tävä tutkimatta 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta siltä osin kuin Savenmaa on pe-
rustanut  vaatimuksensa oikeuksiin,  jotka Savenmaan mukaan oli  siirretty 
sille 28.12.2005 päivätyllä sopimuksella. Toisin sanoen tutkimatta on jätet-
tävä vaatimukset sellaisen vahingon korvaamisesta, jonka ei ole väitetty ai-
heutuneen Savenmaalle, ja sellaisen perusteettoman edun palauttamisesta, 
jota ei ole väitetty Savenmaan kustannuksella saaduksi.
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Savenmaa on hovioikeudessa toistanut asialegitimaation osalta sen väitteen-
sä, että Itella oli  aiheuttanut Savenmaalle  vahinkoa ja saanut Savenmaan 
kustannuksella perusteetonta etua. Hovioikeus katsoo, kun sopimussuhde ei 
sinänsä ole sen paremmin vahingonkorvaus- kuin edunpalautusvelvollisuu-
denkaan edellytys, että kannetta ei ole jätettävä tutkimatta 1.11.2004 jälkei-
seen aikaan kohdistuvien vaatimusten osalta sillä perusteella, että Itellan ja 
Savenmaan välillä ei ollut mahdollisesti ollut sopimussuhdetta, vaan kanne 
on otettava tältä osin tutkittavaksi vahingon aiheutumista ja perusteettoman 
edun syntymistä koskevien Savenmaan väitteiden perusteella.

3. Välituomion antamisen edellytyksistä 1.11.2004 jälkeisen ajan osalta

Tyypillinen välituomiolla ratkaistava oikeuskysymys on kysymys saatavan 
vanhentumisesta (HE 154/1990 vp. s. 33). Oikeuskäytännössä on katsottu, 
että ennakkoluonteisen oikeuskysymyksen ratkaiseminen kanteensisäisellä 
välituomiolla pelkästään asianosaisen väittämän seikaston pohjalta on pe-
rusteltua lähinnä vain, jos on ilmeistä, että asianosaisen vetoama seikka ei 
voi johtaa vaadittuun oikeusseuraamukseen. Jos asia ei ole oikeudellisesti 
tällä tavoin selvä, kanteen yleisistä perusteista ei voida antaa ennakkoluon-
teista  välituomiota  (KKO 2003:111).  Kysymystä  sovellettavasta  laista  ei 
pääsääntöisesti voida ratkaista välituomiolla (KKO 2007:74, perustelut koh-
ta 7).

Mitä tässä asiassa tulee välituomion antamisen edellytyksiin sikäli kuin kä-
räjäoikeus on hylännyt 1.11.2004 jälkeiseen aikaan kohdistuvat kannevaati-
mukset, hovioikeus lausuu seuraavaa. Välittömän sopimussuhteen mahdol-
linen puuttuminen Savenmaan ja Itellan väliltä ei edellä todetuin tavoin sul-
je pois kysymystä vahingonkorvaus- ja edunpalautusvelvollisuudesta. Vas-
tuun henkilöllinen ulottuvuus voi olla tulkinnanvarainen kysymys varsinkin 
silloin, kun sopimuksen mukaiseen suoritukseen liittyy kuljetuksia. Oikeu-
dellisesti selvänä ei voida pitää myöskään sitä käräjäoikeuden johtopäätös-
tä, että Savenmaan ja Itellan välille ei olisi voinut syntyä sopimussuhdetta 
jakelutietojen luovutuksen kautta (vrt. KKO 2006:71, perustelut kohta 16), 
eikä liioin sitä, että Itella ei olisi saanut Savenmaan kustannuksella perus-
teetonta etua (vrt. KKO 2003:111). Sama koskee sitä kysymystä, onko Sa-
venmaan ja Itellan välisen välittömän sopimussuhteen katsottava päättyneen 
Itellan väittämin tavoin jo 1.11.2004 vai Savenmaan väittämin tavoin vasta 
vuonna 2005.

Edellä lausutuin perustein asiassa ei voida pitää ilmeisenä, että Savenmaan 
vetoamat seikat eivät voisi johtaa Savenmaan vaatimiin oikeusseuraamuk-
siin  siltä  osin  kuin  käräjäoikeus  on  hylännyt,  asiallisesti  ottaen  jättänyt 
enemmälti tutkimatta kannevaatimukset 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta. Ratkai-
susta KKO 2003:111 ilmenevä oikeusohje huomioon ottaen tästä seuraa, 
että  käräjäoikeus  ei  ole  voinut  lausumillaan  perusteilla  välituomiolla  rat-
kaista sitä, onko kanne sanotuilta osin hylättävä.

Asiassa on lisäksi otettava huomioon, että Savenmaa on vaatinut Itellalta 
suoritusta useilla eri perusteilla. Vaatimukset perustuvat etupäässä mainos-
ten  painatus-  ja  jakelukuluihin,  jotka  Savenmaa  on  väittämänsä  mukaan 
joutunut tarpeettomasti maksamaan Itellan menettelyn vuoksi. Samoja suo-
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rituksia on vaadittu sekä vahingonkorvauksena että perusteettomana etuna. 
Hovioikeus toteaa, että vahingonkorvauksen ja edunpalautuksen edellytyk-
set poikkeavat toisistaan. Myös vahingonkorvauksen määrä lähtökohtaisesti 
arvioidaan  eri  perustein  kuin  perusteettoman  edun  määrä.  Vahingonkor-
vaus- ja edunpalautusvastuun edellytyksiin ja sisältöön vaikuttaa myös se, 
miltä osin ja millä ajanjaksoilla asianosaisilla on katsottava olleen välitön 
sopimussuhde. Savenmaa on vedonnut vaatimustensa tueksi lukuisiin vaih-
toehtoisiin  perusteisiin,  ja  vaatimukset  ovat  olleet  kokonaisuutena  varsin 
epäselvät.  Tässä tilanteessa käräjäoikeudella  on ollut  korostunut  velvolli-
suus valmistelussa selvittää, mihin vahingonkorvaus- tai edunpalautusvel-
vollisuuden  perustaviin  tosiseikkoihin  Savenmaa  on  tarkoittanut  vedota 
kunkin vaatimuserän osalta. Tämän käräjäoikeus on tehnyt  1.11.2004 jäl-
keisen ajanjakson osalta puutteellisesti, eikä asiaa ole tästäkään syystä voitu 
tältä osin ratkaista välituomiolla siten kuin käräjäoikeus on tehnyt.

4. Tiekuljetussopimuslain soveltamisesta 1.11.2004 saakka

4.1. Kysymyksenasettelusta

Kun vanhentumisväitteen ratkaiseminen on edellyttänyt, että asiassa otetaan 
ensin kantaa sovellettavaan lakiin, hovioikeus katsoo, että kysymys tiekul-
jetussopimuslain  soveltamisesta  on  voitu  ratkaista  käräjäoikeudessa  kan-
teensisäisellä välituomiolla. Tähän on myös ollut asian laajuuteen nähden 
erityinen syy.  Välituomiollaan 5.5.2009 käräjäoikeus on vahvistanut,  että 
Savenmaan ja Itellan väliseen oikeussuhteeseen on sovellettava tiekuljetus-
sopimuslakia.  Kun  käräjäoikeus  on  toisaalta  myös  katsonut,  että  Saven-
maalta on puuttunut asialegitimaatio 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta,  tiekulje-
tussopimuslain soveltamista koskevan käräjäoikeuden tuomiolauselman ei 
voida katsoa kohdistuvan tuohon ajanjaksoon. Tämän johdosta hovioikeus 
arvioi  seuraavaksi  vain  kysymystä  tiekuljetussopimuslain  soveltamisesta 
1.11.2004 asti. Se, onko hovioikeuden lausuttava tiekuljetussopimuslain so-
veltamisesta tuon päivämäärän jälkeisen ajan osalta, tulee arvioitavaksi jäl-
jempänä.

4.2. Soveltamisalaa koskevista säännöksistä

Tiekuljetussopimuslain  5  §:n  nojalla  laki  on  lähtökohtaisesti  pakottava. 
Asiassa on arvioitava, onko Savenmaan ja Itellan välillä ollut kysymys sel-
laisista sopimuksista, joihin lakia on sen 1 ja 2 §:n nojalla sovellettava. Jos 
tähän kysymykseen vastataan myöntävästi,  sen jälkeen on otettava kantaa 
siihen, onko joitakin lain säännöksiä siitä huolimatta jätettävä tässä tapauk-
sessa soveltamatta tai ovatko asianosaiset voineet niistä poiketa.

Tiekuljetussopimuslain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan vastik-
keelliseen sopimukseen moottoriajoneuvolla tapahtuvasta tavaran kuljetuk-
sesta Suomessa (kotimainen kuljetus). Lain 2 §:n 1 momentin mukaan lakia 
ei kuitenkaan sovelleta postilähetyksen kuljetukseen. Lain säännöksistä ei
sen 5 §:n 2 momentin mukaan voida kotimaisessa kuljetuksessa poiketa, el-
leivät tavaran tai kuljetuksen poikkeuksellinen laatu taikka muut erityiset 
olosuhteet tee sitä kohtuulliseksi.
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Säännösten tulkinnassa on otettava huomioon,  että tiekuljetussopimuslaki 
perustuu kansainväliseen CMR-yleissopimukseen ja että lailla on tarkoitettu 
yhtenäistää  kansainvälisiin  ja  kotimaisiin  tiekuljetuksiin  soveltuvat  sään-
nökset mahdollisimman pitkälle (HE 107/1978 vp. s. 3). Lain valmistelu-
vaiheessa on ollut esillä lakiehdotus, joka olisi kotimaisten kuljetusten osal-
ta  ollut  soveltamisalaltaan  selvästi  rajoitetumpi  (Komiteanmietintö  1972: 
B 73,  s.  1–2).  Lopullisessa  hallituksen  esityksessä  kuitenkin  ehdotettiin 
Ruotsin ja Norjan vastaavien lakihankkeiden mukaista laajaa soveltamisalaa 
(OLJ 13/1974 ja HE 107/1978 vp. s. 3), jonka mukaisena laki on voimassa.

Tässä tapauksessa asianosaiset  ovat sopineet vastiketta vastaan Suomessa 
tapahtuvasta  mainosten jakelusta.  On selvää,  että  mainoksia  on pidettävä 
laissa tarkoitettuna tavarana ja niiden moottoriajoneuvolla tapahtunutta ja-
kelua  vastaanottajille  kuljetuksena.  Tiekuljetussopimuslain  säätämiseen 
johtaneessa hallituksen esityksessä on nimenomaisesti todettu, että jos osa-
puolet eivät ole täsmentäneet, millä kuljetusvälineellä kuljetus on suoritetta-
va, mutta kuljetus tosiasiallisesti tapahtuu moottoriajoneuvolla, lakia on so-
vellettava (HE 107/1978 vp. s. 9). Hovioikeus katsoo, että soveltamisalan 
kannalta  merkitystä  ei  ole sillä,  että kuljetusten perillevienti  on joissakin 
olosuhteissa jouduttu toteuttamaan esimerkiksi polkupyörällä. Kun mainos-
ten osoitteetonta jakelua ei myöskään ole pidettävä tiekuljetussopimuslain
2 §:n 1 momentissa  tarkoitettuna  postilähetyksen  kuljetuksena,  joka jäisi 
lain soveltamisalan ulkopuolelle, tiekuljetussopimuslakia on sen 1 §:n no-
jalla sovellettava Savenmaan ja Itellan väliseen oikeussuhteeseen kyseessä 
olevalla ajanjaksolla, mikäli käsillä ei ole erityistä perustetta poiketa sääde-
tyn mukaisesta soveltamisalasta.

4.3. Muista lain soveltamiseen vaikuttavista näkökohdista

Savenmaa on katsonut, että tiekuljetussopimuslakia ei tullut soveltaa, koska 
laissa edellytettyjä  rahtikirjoja ei  ollut  tehty.  Hovioikeus toteaa,  että  lain
6 §:n 2 momentissa on nimenomaisesti säädetty lain tulevan kotimaisessa 
kuljetuksessa sovellettavaksi, vaikka rahtikirjaa ei ole tehty tai sillä ei ole 
säädettyä sisältöä. Näin ollen sillä riidattomalla seikalla, että ainakaan varsi-
naisia rahtikirjoja ei ollut tehty, ei ole merkitystä sen kannalta, onko tiekul-
jetussopimuslakia sovellettava tässä asiassa.

Savenmaa on myös katsonut tiekuljetussopimuslain soveltamisen edellyttä-
vän,  että  tavaran  lähettäjän  ja  vastaanottajan  välillä  olisi  sopimus,  mikä 
edellytys ei tässä tapauksessa ole täyttynyt. Hovioikeus tämän johdosta to-
teaa, että tiekuljetussopimuslaissa ei ole tällaisesta edellytyksestä säädetty 
eikä vastaavaa muutoinkaan yleisesti edellytetä kuljetusoikeudellisessa lain-
säädännössä. Myös oikeuskirjallisuudessa on vanhastaan pidetty lähtökoh-
tana kaupan ja kuljetussopimuksen erillisyyttä (ks. esim. Esko Hoppu: Nä-
kökohtia  kaupan ja kuljetussopimuksen keskinäisestä  suhteesta,  Defensor 
Legis 1968 s. 16–17). Näillä perusteilla hovioikeus katsoo, että vaikutusta 
tiekuljetussopimuslain soveltamiseen ei ole sillä, onko Savenmaan ja mai-
nosten vastaanottajien välillä ollut sopimuksia.

Seuraavaksi on arvioitava, rajautuuko Savenmaan ja Itellan välinen oikeus-
suhde kuitenkin tiekuljetussopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle sillä pe-
rusteella, että lain säännöksiä ei voitaisi osoitteettoman jakelun poikkeuk-
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sellisen laadun vuoksi ongelmitta soveltaa, tai jos lakia sovelletaan, ovatko 
osapuolet tällaisesta syystä voineet sopia siitä poiketen. Sitä, että tiekulje-
tussopimuslakia ei Savenmaan ja Itellan välisessä suhteessa sovellettaisi, tu-
kee sinänsä se, että puheena olevassa osoitteettomassa jakelussa yksittäisiä 
vastaanottajia ei ole täsmällisesti yksilöity vaan vastaanottajat on määritelty 
lähinnä postinumeroalueiden tai  muiden jakelualueiden tarkkuudella.  Tie-
kuljetussopimuslain perusteella niin lähettäjällä kuin vastaanottajallakin voi 
olla sekä oikeuksia että velvollisuuksia, ja tiekuljetussopimus onkin useim-
miten kolmikantasopimus (ks. esim. Tuija Viinikka: Rahdinkuljettajan tava-
ravastuu tiekuljetuksissa, 2006 s. 28). On ilmeistä, että kaikki tiekuljetusso-
pimuslain säännökset eivät tämän johdosta sellaisenaan ole sovellettavissa 
osoitteettomaan jakeluun.

Sopimuskumppaneille on kotimaisessa kuljetuksessa annettu mahdollisuus 
poiketa lain säännöksistä sen 5 §:n 2 momentin nojalla, jos tavaran tai kul-
jetuksen poikkeuksellinen laatu taikka muut erityiset olosuhteet tekevät sen 
kohtuulliseksi. Säännöksen tarkoituksena ei ole, että lakia ei tulisi soveltaa 
lainkaan jos soveltaminen olisi kohtuutonta, kuten käräjäoikeus on säännös-
tä ratkaisussaan 5.5.2009 tulkinnut, vaan että mainittujen edellytysten täyt-
tyessä lain säännöksistä voidaan sopimuksin poiketa. Tämä käy ilmi myös 
lain esitöistä (HE 107/1978 vp. s. 11 ja LiVM 4/1978 vp. s. 2–3).

Hovioikeus päätyy edellä kerrottuja näkökohtia harkittuaan siihen lopputu-
lokseen, että tiekuljetussopimuslakia on asianosaisten välisessä oikeussuh-
teessa sovellettava osoitteettoman jakelun erityispiirteistä huolimatta, sillä 
asianosaisilla on ollut mahdollisuus ottaa sanotut erityispiirteet  huomioon 
sopimalla  oikeuksistaan  ja  velvollisuuksistaan  lain  säännöksistä  poiketen 
sen 5 §:n 2 momentin tarkoittamin tavoin.

4.4. Kanneperusteen vaikutuksesta lain soveltamiseen

Savenmaan mukaan tiekuljetussopimuslakia  ei  ole sovellettava myöskään 
sen vuoksi,  että  kanne ei  ole  perustunut  kuljetukseen ja sanottuun lakiin 
vaan  asianosaisten  väliseen  liikesopimukseen  sekä  vahingonkorvausta  ja 
perusteettoman edun palautusta koskeviin oikeusnormeihin.

Tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettaja on vas-
tuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kul-
jetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Hän vastaa myös 
vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuksen viivästymisestä. Lain 37 §:n 
1 momentin nojalla lain säännöksiä rahdinkuljettajan vastuuvapaudesta tai 
vastuun rajoittamisesta on sovellettava aina kun rahdinkuljettajalta vaadi-
taan  korvausta  tavaran  katoamisesta,  vähentymisestä,  vahingoittumisesta 
taikka luovutuksen viivästymisestä,  vaikka kanne ei perustuisikaan kulje-
tussopimukseen.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että rahdinkuljettaja voi viimeksi mainitun 
lainkohdan  nojalla  vedota  edukseen  tiekuljetussopimuslain  säännöksiin,
kun  vahingonkorvauskanne  perustui  yleiseen  tuottamusvastuuseen  (KKO 
1995:71). Oikeuskirjallisuudessa on toisaalta esitetty, että korvausvaatimus 
kuljetuksen suorittamatta jättämisestä ei ole tavara- tai viivästysvastuun pii-
riin kuuluva vaade, jollaisiin tiekuljetussopimuslain 37 §:n 1 momentissa 
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viitataan  (Tuija  Viinikka:  Rahdinkuljettajan  tavaravastuu  tiekuljetuksissa, 
2006 s. 260). Mainittua momenttia vastaavan CMR-yleissopimuksen 28 ar-
tiklan 1 kohdan osalta oikeuskirjallisuudessa on soveltamisalan ulkopuolel-
le jääväksi sopimusrikkomukseksi katsottu tilanne, jossa rahdinkuljettaja ei 
ole ylipäätään ottanut tavaraa kuljetettavakseen (Malcolm A. Clarke: Inter-
national Carriage of Goods by Road: CMR, Fifth edition, 2009 s. 213). Nyt 
tällaisesta ei ole väitettykään olevan kysymys.  Hovioikeus katsookin, kun 
otetaan huomioon Savenmaan kanteensa perusteeksi vetoamat seikat,  että 
kannevaatimukset joka tapauksessa pääosin koskevat tiekuljetussopimuslain 
27 §:ssä ja 37 §:n 1 momentissa tarkoitettua vahinkoa ja korvausta riippu-
matta siitä, onko vaatimuksia arvioitava tavaran katoamista vai esimerkiksi 
luovutuksen viivästymistä  koskevien sääntöjen valossa.  Lisäksi  siltä osin 
kuin vaatimukset koskevat osaa siitä vastikkeesta, jonka Savenmaa on mak-
sanut Itellalle mainoskuljetuksista, kysymys on tiekuljetussopimuslain jär-
jestelmän  näkökulmasta  maksetun  rahdin  hyvittämistä  koskevasta  vaati-
muksesta, jota koskevia säännöksiä on lain 32 §:n 4 momentissa ja 35 §:n
1 momentissa. Näin ollen Itella voi vedota tiekuljetussopimuslain säännök-
siin kaikkien kannevaatimusten kohdalla eikä lakia ole jätettävä Savenmaan 
esittämällä perusteella soveltamatta sen paremmin vahingonkorvaus- kuin 
edunpalautusvaatimustenkaan osalta.

4.5. Johtopäätös

Edellä  lausutuilla  perusteilla  hovioikeus  katsoo  kuten  käräjäoikeus,  että 
asianosaisten väliseen oikeussuhteeseen on tätä asiaa arvioitaessa sovellet-
tava tiekuljetussopimuslain säännöksiä. Lain säännöksistä on kuitenkin sen 
5 §:n 2 momentin nojalla voitu sopimuksin poiketa, toisin kuin käräjäoikeu-
den ratkaisun 5.5.2009 perusteluissa on todettu. Näin ollen mahdollisessa 
ristiriitatilanteessa se, mitä asianosaiset ehkä ovat sanotun lain sallimissa ra-
joissa  keskenään  sopineet,  on  lähtökohtaisesti  etusijalla  lain  säännöksiin 
nähden.

5. Vanhentuminen

Asiassa on riidatonta, että jos tiekuljetussopimuslain 41 §:n vanhentumis-
säännös tulee sovellettavaksi, Savenmaan kanneoikeus on vanhentunut ai-
nakin siltä osin kuin käräjäoikeus on ratkaisussaan 5.5.2009 katsonut. Tä-
män johdosta on arvioitava, onko mainittu säännös etusijalla yleisiin van-
hentumissäännöksiin nähden. Jos näin on asianlaita, käräjäoikeuden sanot-
tua ratkaisua ei ole vanhentumiskysymyksen osalta syytä muuttaa.

Tiekuljetussopimuslain  41 §:n esitöissä  on todettu,  että  lainkohta  koskee 
kaikkia  tiekuljetussopimuslain  alaisista  kuljetuksista  aiheutuvia  kanteita, 
vaikka riidan kohteena olevasta oikeuskysymyksestä ei olisi sanotussa lais-
sa säännöstä (HE 107/1978 vp. s. 25). Säännöstä on velan vanhentumisesta 
annetun lain (jäljempänä vanhentumislaki)  voimaantuloa 1.1.2004 edeltä-
vän ajan osalta sovellettu tämän mukaisesti (KKO 1985 II 173 ja Helsingin 
hovioikeus 31.7.2001 nro 2015) ja säännöksessä tarkoitettua kanneaikaa on 
vakiintuneesti  pidetty  erityisvanhentumisaikana  (esim.  Helsingin  hovioi-
keus 17.6.2003 nro 1861), joka on yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti 
ensisijainen.
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Vanhentumislain voimaantulon jälkeisen ajan osalta hovioikeus toteaa seu-
raavaa. Vanhentumislain 2 §:n 1 momentissa on säädetty, että jos muussa 
laissa on vanhentumislaista  poikkeavia  erityissäännöksiä  velan vanhentu-
misajasta tai muusta vanhentumiseen liittyvästä seikasta, noudatetaan niitä 
vanhentumislain sijasta. Jos velkoja voi esittää vaatimuksia eri vastuuperus-
teiden  nojalla,  erityissäännöksen  mukainen  vanhentumisaika  koskee  vain 
kyseisessä laissa tarkoitetusta perusteesta johtuvaa velkaa.

Kuljetusoikeudelliset reklamaatio- ja vanhentumissäännökset on vanhentu-
mislain  säätämiseen  johtaneessa  hallituksen  esityksessä  nimenomaisesti 
mainittu esimerkkinä erityisistä vanhentumissäännöksistä (HE 187/2002 vp. 
s. 9). Tiekuljetussopimuslain 41 §:n kanneaikasäännöstä on arvioitava van-
hentumislain 2 §:ssä tarkoitettuna erityissäännöksenä. Kun tiekuljetussopi-
muslain säännökset tulevat edellä katsotuin tavoin sovellettaviksi kaikkiin 
Savenmaan kannevaatimuksiin, kanneoikeus vanhentuu nykyisen vanhentu-
mislainkin mukaisesti siten kuin tiekuljetussopimuslain 41 §:ssä on säädet-
ty.

Edellä lausutuin perustein hovioikeus päätyy kanneoikeuden vanhentumis-
kysymyksen osalta tältä osin samaan lopputulokseen kuin käräjäoikeus.

6. Asian palauttamisesta käräjäoikeuteen

Asianosaiset ovat hovioikeudessa puolin ja toisin pyytäneet, että asia palau-
tetaan käräjäoikeuteen, jos hovioikeus päätyy käräjäoikeuden 5.5.2009 rat-
kaisemien esikysymysten osalta toisenlaiseen lopputulokseen kuin käräjäoi-
keus. Hovioikeus toteaa, että sen on joka tapauksessa tarvittaessa viran puo-
lesta  arvioitava,  otetaanko asia hovioikeudessa välittömästi  ratkaistavaksi 
vai onko asia palautettava käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Hovioikeus on toisin kuin käräjäoikeus katsonut, että Savenmaalta ei ole 
puuttunut 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta asialegitimaatiota mahdollisesti  siir-
rettyihin oikeuksiin perustuvia vaatimuksia lukuunottamatta, eikä kannetta 
ole voitu tämän ajanjakson osalta käräjäoikeuden lausumin perustein myös-
kään välituomiolla hylätä. Tässä tilanteessa keskeisin palauttamisen puoles-
ta puhuva näkökohta on se, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edelly-
tyksiin kuuluu pääsääntöisesti oikeus hakea muutosta. Oikeuskirjallisuudes-
sa onkin katsottu, että jos kannetta ei muutoksenhakutuomioistuimen mie-
lestä ole tullut vielä välituomiolla hylätä vaan oikeudenkäyntiä on jatketta-
va, asia tulee palauttaa käräjäoikeuteen (Juha Lappalainen: Siviiliprosessi-
oikeus II, 2001 s. 379). Toisaalta asia voidaan ottaa välittömästi ylemmässä 
tuomioistuimessa  käsiteltäväksi  esimerkiksi  viivytysten  tai  kustannusten 
välttämiseksi taikka muiden tarkoituksenmukaisuudesta johtuvien näkökoh-
tien vuoksi (vrt. KKO 1994:107). Tässä asiassa oikeudenkäynti on jo kestä-
nyt varsin pitkään, mikä puhuisi palauttamista vastaan. Toisaalta on ilmeis-
tä, että yli 1,3 miljoonan euron suoritusvaatimusta koskeva asia ei ole kum-
mallekaan asianosaiselle merkitykseltään vähäinen, minkä vuoksi muutok-
senhakumahdollisuuden säilyttämisen tarve on tässä tapauksessa erityisen 
korostunut. Lisäksi asianosaiset ovat edellä kerrotuin tavoin myös pyytäneet 
asian palauttamista käräjäoikeuteen esikysymysten toisin ratkaisemisen ta-
pauksessa.



14

Käräjäoikeus on välituomiollaan 27.5.2011 ratkaisemassaan asiassa toimit-
tanut  pääkäsittelyn  vain  siltä  osin  kuin  asiassa  on  ollut  kysymys  aikaan 
19.7.–1.11.2004 kohdistuvista kannevaatimuksista. Hovioikeuden ratkaisun 
mukaisesti  tutkittaviksi  tulevat  lisäksi  tuon ajanjakson jälkeiset,  vuodelle 
2007  asti  kohdistuvat  vaatimukset.  Kummankin  ajanjakson  osalta  vaati-
mukset perustuvat osaksi samoihin tosiseikkoihin ja samaan väitettyyn Itel-
lan menettelyyn. Kyse ei ole kanteen itsenäisistä osista, vaan sama todistelu 
mitä  ilmeisimmin  ulottaa  vaikutuksensa  molempiin  asian osioihin.  Tämä 
puoltaa vahvasti sitä, että kumpaakin ajanjaksoa koskevat vaatimukset käsi-
tellään samassa yhteydessä.

Osaksi taas kysymyksenasettelut ovat erilaisia. Sopimusjärjestelyt kyseisillä 
ajanjaksoilla  poikkeavat  ainakin osin toisistaan ja vaatimukset  perustuvat 
osittain eri väitteisiin. Kun otetaan huomioon asian merkitys asianosaisille 
ja siihen liittyvä korostunut muutoksenhaun mahdollisuus sekä oikeusaste-
järjestykseen liittyvät näkökohdat muutoinkin ei ole perusteltua, että hovioi-
keus ottaisi asian 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta välittömästi ratkaistavakseen. 
Hovioikeus edelleen katsoo, että kokonaisuuden kannalta asia on palautetta-
va  käräjäoikeuteen  myös  välituomiolla  27.5.2011  ratkaistun  ajanjakson 
19.7.2004–1.11.2004 osalta. Tätä edeltävältä ajalta hovioikeus on hyväksy-
nyt käräjäoikeuden ratkaisun 5.5.2009 kanneoikeuden vanhentumisen osal-
ta.

Kysymys  tiekuljetussopimuslain  soveltamisesta  1.11.2004 jälkeisen  ajan-
jakson  osalta  samoin  kuin  kysymys  siitä,  minkä  tiekuljetussopimuslain
27 §:ssä ja 37 §:ssä tarkoitetun vastuuperusteen tai -perusteiden mukaisesti 
kannevaatimuksia on arvioitava, on niin ikään tarkoituksenmukaista ratkais-
ta käräjäoikeuskäsittelyssä.

Päätös- ja tuomiolauselma

Muutokset käräjäoikeuden välituomioon ja päätökseen 5.5.2009:

Ratkaisu kumotaan ja poistetaan siltä osin kuin siinä on lausuttu 1.11.2004 
jälkeiseen aikaan kohdistuvista vaatimuksista.

Kanne jätetään 1.11.2004 jälkeiseen aikaan kohdistuvien vaatimusten osalta 
tutkimatta siltä osin kuin ne ovat perustuneet Savenmaa Ky:lle 28.12.2005 
päivätyllä sopimuksella siirrettyihin oikeuksiin. Muutoin kanne on 1.11.2004 
jälkeisen ajan osalta tutkittava.

Muilta osin käräjäoikeuden välituomiota ja päätöstä 5.5.2009 ei muuteta.

Käräjäoikeuden  välituomio  27.5.2011 kumotaan  ja  poistetaan  paitsi  siltä 
osin kuin vaatimus on jätetty tutkimatta 1.313.540,47 euron ylittävältä osal-
taan ja 19.7.2004 edeltävään aikaan kohdistuneena. Savenmaa Ky vapaute-
taan korvaamasta Itella Oyj:n oikeudenkäyntikuluja käräjäoikeudessa.

Asia palautetaan käräjäoikeuteen, jonka tulee tämän ratkaisun saatua lain-
voiman omasta aloitteestaan ottaa asia edeltä ilmeneviltä osin uudelleen kä-
siteltäväkseen. Asian ratkaistessaan käräjäoikeuden on lausuttava myös kai-
kista tähän asti vaadituista oikeudenkäyntikuluista.
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Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valitta-
malla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät 
oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja vali-
tuksen tekemiseen päättyy 18.6.2013.

Helsingin hovioikeuden puolesta:

Asian ovat ratkaisseet: hovioikeudenneuvos Lauri Nouro
hovioikeudenneuvos Paula Salonen
hovioikeudenneuvos Jarmo Kilpelä

Esittelijä: viskaali Juha Terho

Ratkaisu on yksimielinen.


