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LAUSUMA: 
 
  Helsingin käräjäoikeuden pyytämänä lyhyenä max. 5 sivua yhteenveto-

na esitämme sen, mistä tässä asiassa mielestämme on kysymys.  
 

  Tausta-asiakirjoina on esitetty aineisto, joka on analysoitu Helsingin 
hovioikeuden päätöksessä ja tuomiossa Nro 1226 19.4.2013 S 11/2527 
sekä kantajan puolesta esitetyssä lausumassa7.4.2014 liitteineen. 

 
  Tämä yhteenveto on siis niiden pohjalta tehty lyhyt selkeytys. Määrien 

osalta asiaan on otettu kantaa 7.4.2014 annetussa lausumassa. Lai-
tamme oheen niistä yhteenvetoselvityksen määrien osalta ja perustei-
den osalta liitteenä (liite 1). Liite 1 ei ole varsinainen tämän yhteenveto-
lausuman osa vaan liite. 

 
  Asiaselostuksia ja muita taustatietoja ei jälleen kerran uusita vaan py-

rimme yksinkertaistamaan ongelmakysymykset, jotka ovat ratkaistavia. 
 
Lainkohtia ja muita laajoja selvityksiä ei tähän yhteenvetoon laiteta. 
Vaatimuksien määrät ovat oma laajempi selvityksensä ja todistelussa 
varsinainen ongelmakohta, koska laskuja on paljon ja pitkältä ajalta. 
Tämän selvittelyn sisältäen todistelun olemme sopineet alustavasti AA 
Siivolan kanssa hoitavamme keskenään enne oikeudenkäyntiä, koska 
se vie paljon aikaa ja vaatii muutamien henkilöiden selvittämistä laskus-
ta ja korkoperusteista. 

  

Yhteenvetona perusteista:  
 
Mikäli vastaaja olisi toiminut kantajaan nähden siten, että vastaaja olisi  
ilmoittanut kantajalle viimeisimmät päivitetyt ohjaus- ja talousmäärätie-
dot tämän tilatessa ennakkoilmoituksella vastaajalta jakelupalvelua, ei 
olisi syntynyt vastaajalle nyt kantajan palautettavaksi vaatimaa perus-
teetonta etua, eikä myöskään korvattavaksi vaadittuja muita välittömiä 
vahinkoja.  

   
Koska vastaaja toimi virheellisesti, niin kantaja toimitti vastaajalle jaet-
tavaksi mainoslehtisiä virhetietoihin perustuvan määrän joista vastaaja 
jätti huomattavan määrän jakamatta ja josta jakamatta jäämisestä vas-
taajan olisi tullut ilmoittaa kantajalle. Samoin olisi tullut ilmoittaa siitä, 
että myös jakamatta jääneet mainoslehdet laskutetaan välittömästi ja-
kelutilauksen mukaisesti, vaikka niitä ei jaetakaan. 

   
Vastaajan olisi pitänyt lähettää kantajan jokaiselle jakelutilaukselle (16 
kpl joka viikko) viimeisin ohjaus-, ja talousmäärätieto sekä kimputusoh-
je. Näin ei tapahtunut ja tästä on seurannut huomattava vastaajan 
saama perusteeton etu ja kantajan kärsimät suuret vahingot.   
 
eli toisinsanoen: 
 
Vastaajan olisi tullut ilmoittaa, että koko toimitetusta mainoslehtierästä 
laskutetaan vaikka niitä ei jaetakaan. Kantajalle tuli lisäkuluja turhista 
mainospainatuksista ja jakelumaksuista, joita ei oltu suoritettu. 
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Vastaaja laskutti kantajalta jakelun tilauksen mukaisesti eikä ole palaut-
tanut liikaa perimiään maksuja eikä korvannut aiheutettua vahinkoa. 
 
Vastaaja ei ilmoittanut kantajalle, että toimitettuja mainoslehtisiä ei jae-
ta tilauksen mukaisesti. Vastaajan velvollisuus olisi ollut ilmoittaa tästä. 
 
Vastaaja jätti oikaisematta kantajan virheellisen käsityksen. 
 
Tämän seurauksena vaatimukset: 

 

 VAATIMUKSET 

  

   Kantaja vaatii vastaajaa 

1. Maksamaan kantajalle perusteettoman edun palautuksena: 

1.1  Jakamattomista mainoslehdistä eli tekemättömästä työstä pe-

rusteettomasti perimät, yhteensä 580.725 €:n suuruiset jakelu-

maksupääomat. 

1.2   Ensisijaisesti kohdassa 1.1 mainituilla jakelumaksupääomalla 

vastaajan saamat vuosittain pääomitetut sijoitustuotot vastaajan 

sijoituksistaan tilinpäätöksissään ilmoittamien sijoitustuottopro-

senttien mukaisesti laskujen maksupäivistä lukien vaatimuksen 

esittämisen eräpäivän 30.10.2006 saakka perusteella, että vas-

taajan saaman perusteettoman pääoman sijoitustuotto on myös 

vastaajan saamaa perusteetonta etua, joka kuuluu kantajalle. 

 

Toissijaisesti tuottokorkoa Korkolain 3 § 2 mom. mukaisesti  

laskujen maksupäivästä lukien haasteen tiedoksiantamiseen 
1.11.2007 saakka. 

 

1.3  Vaatimuksen esittämisen eräpäivästä 30.10.2006 lukien koh-

dassa 1.1 mainittuun jakelumaksupääomaan kohdan 1.2 maini-

tuilla tuotoilla pääomitetulle määrälle vuosittain pääomitettua 

korkoa täyden maksun tapahtumiseen saakka korkolain 4 §:n 1 -

momentissa ja 4a §:n 1 -momentissa mainittujen korkotasomää-

rittelyjen mukaisesti. 
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2. Maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena: 

2.1 Jakamattomiksi jääneiden mainoslehtien painatuskulut, yhteen-

sä 164.564 €.   

2.2 Maksamaan jakamattomaksi jääneistä lehdistä jakelukulujen ja 

painatuskulujen lisäksi maksettavat ALV:t, yhteensä 178.869 eu-

roa. 

2.3 Maksamaan kohdassa 2.1 ja 2.2 mainituille pääomille laskujen 

maksupäivistä lukien vuosittain pääomitettua korkoa korkolain 3 

§:n 2 momentin mukaan vaatimuksen esittämisen eräpäivään 

30.10.2006 saakka ja eräpäivästä alkaen korkolain 4 §:n 1 -

momentissa ja 4a §:n 1 -momentissa määräytyvien korko-

tasomäärittelyn mukaisesti täyden maksun tapahtumiseen saak-

ka. 

 

Lisäksi vastaaja velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäynti- ja 
asianosaiskulut korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen siitä 
lukien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä. 

. 
  Jatkoprosessi ehdotus: 

 
Vastapuolen vastauksen jälkeen käymme AA Siivolan kanssa asian lä-
pi siten kuin käräjäoikeus määrää.  
 
Lähinnä riitaiseksi jäävä todistelu ja määriä sekä korkojenlaskentape-
rusteita koskevat laskumappikansiot. 
 
 

 
 
 
 
 
  Oulussa 3.7.2014 
 
   
  Savenmaa Ky 
 
 
 
 
 
  Heikki Kukkonen 
  AA, VT 
  Oulu 
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Liite 1: Vaatimuksien ja perusteiden yksilöintiä 
 
 

Tiedoksi: 

Vaatimusten perusteena olevaa laskenta-aineistoa 

1. Jakelu/osoitetoimipaikkojen muutosselvitysten perusaineisto vuosien 2004 – 2007 ajan-

jaksolta. Yksi mappi nro 1. Mappi käsittää 168 A5-sivua ja yhden A4 -sivun. 

2. Mainosjakelujen jakautumisen selvitysten perusaineisto vuosien 2004 - 2006 ajanjaksol-

ta. Yksi mappi nro 2. Mappi käsittää 108 A5 -sivua. 

3. Ylimääräisten mainosselvitysten perusaineisto vuosien 19.7.2004 - 30.6.2007 ajanjaksol-

ta. Yksi mappi nro 3. Mappi käsittää 234 A5 -sivua. 

4. Jakelutietojen perusaineisto ajalta 2004 - 30.6.2007. Kaksi mappia nro:t 4 ja 5. Mapit, 

käsittävät nro 4, 596 A5 -sivua ja nro 5, 364 A5 -sivua. 

5. Jakelu- ja lehtien painokululaskut ja kuitit ajalta 2004 – 30.6.2007. Kolme mappia nro:t 6, 

7 ja 8.  Mapit käsittävät nro 6, 374 A5 -sivua nro 7, 317 A5 -sivua nro 8, 293 A5 -sivua. 

Perusaineistoa kullekin taholle yhteensä kahdeksan mappia, jotka käsittävät yhteensä 2454 

A5 -sivua ja yhden a4 -sivun. 

 


