
TEKEMÄTTÖMÄSTÄ TYÖSTÄ LASKUTTAMINENKO LAILLISTA POSTILLE? 

 

Savenmaan ja Postin (nyt Itella Oyj) välisiä mainosjakelujen laskutuksia koskeva juttu on edennyt 
hovioikeuteen. Savenmaa vaatii, että Helsingin käräjäoikeuden päätökset (2009 ja 2011), jotka laillistivat 
Postin pitkään jatkuneen käytännön, laskuttaa tekemättömästä työstä, kumotaan ja asia käsitellään kaikilta 
osin Savenmaan alkuperäisten, käräjäoikeuteen esittämien vaatimusten pohjalta. 

 Savenmaa on erityisen tyytymätön siihen tapaan, jolla käräjäoikeus rajasi, virheellisesti tiekuljetuslakia 
soveltamalla, valituksen tarkoittaman 10 vuoden jakson vain 3½ kuukauteen. Tämä tarkoitti sitä, että 
Savenmaa ei koko käräjäoikeuden käsittelyn aikana saanut esittää vaatimustensa määriä missään 
vaiheessa. 

Mainosjakelun laskutus perustui keskeisesti ennakkoilmoitukseen, joka Savenmaan piti antaa Postille 
toriautojensa jokaisesta mainosjakelusta 2 – 3 viikkoa ennen jakelun määräpäivää. Tässä ilmoituksessa 
Savenmaa listasi kulloisenkin mainosjakoalueen toriautoreitit jakelusuunnitelmineen ja tietoineen 
postinumeroista, jakopäivämääristä, postitoimipaikoista ja mainoslehtien kappalemääristä. Tähän 
ilmoitukseen Postin olisi pitänyt vastata, jos se olisi todennut, että jakelua ei voida toteuttaa 
ennakkoilmoituksen mukaan. Posti ei kuitenkaan kertaakaan ilmoittanut Savenmaalle, että 
ennakkoilmoituksen mukaan ei voida jakaa, vaan se jakoi kulloisenkin määräpäiväjakelun omien 
talousmäärätietojensa perusteella, joita tietoja Savenmaa ei saanut käyttöönsä. Laskun posti laittoi 
kuitenkin Savenmaan ennakkoilmoituksen mukaisen kappalemäärän perusteella, vaikka kaikkia 
mainoslehtiä ei olisi jaettukaan. Postilla olisi kuitenkin ollut mahdollisuus saada kulloisenkin jakelun tarkka 
jakelumäärä omilta jakajiltaan, joille maksettiin jopa sentti palkkiota jaetusta mainoksesta? Täten laskutus 
olisi perustunut todellisuudessa jaettuihin kappaleisiin eikä Savenmaan ilmoittamiin lukuihin, joiden 
pohjana oli Postin vanhat talousmäärätiedot, koska Posti ei päivittänyt näitä tietoja sen mukaan kuin oli 
sovittu. 

 Sivukylien jakelujen osalta Posti joutui oikeudessa toteamaan, että jotkin näistä oli jäänyt jakamatta. 
Oikeus ei ottanut tähän myöntämiseen mitään muuta kantaa, kuin totesi, että tapauksia on ollut niin 
vähän, että niillä ei ole merkitystä. 

Mainosjakelujen laskutusjuttu on Savenmaalle erittäin merkittävä, kun ottaa huomioon, että vuosina 1997 
– 2007 maksettujen jakelupalkkioiden määrä on ollut n. 670 000 euroa vuodessa eli yhteensä n. 6,7 milj. 
euroa. 

 Savenmaan esittämä keskeinen kysymys kanteessaan Postia vastaan on se, onko postilla ollut oikeus 
laskuttaa Savenmaata jatkuvasti kokonaan, tai osittain jakamatta jääneistä jakeluista ja niiden hoitamisesta 
osapuolten välisten sopimusten ja alan yleisen käytännön vastaisesti.  

Savenmaa katsoo, että jos käräjäoikeuden ratkaisut jäävät voimaan, niin Suomessa on yleisesti laillista ottaa 
vastaan rahasuoritus, tai muu vastike työstä, joka on jätetty tekemättä. 

 Tiekuljetuslain soveltamisen tähän juttuun käräjäoikeus päätti erittäin niukoilla perusteluilla. Perusteluiden 
tärkeyttä korostaa se, että suomalaisessa oikeuskäytännössä on vain vähän tiekuljetuslain soveltamista 
koskevia, laintasoisia korkeimman oikeuden ratkaisuja.  

Savenmaan vahingonkorvausvaatimukset ovat n. 1,3 milj. euroa ja sen lisäksi pitää ottaa huomioon 
Savenmaalle jo maksuun tulleet, tähän mennessä n. 400 000 euron oikeudenkäyntikulut. Pienelle 
yritykselle oikeudenkäyntikulujen hoitaminen on ollut ja on edelleenkin hyvin raskasta. Asian laatu ja 
merkittävyys huomioon ottaen Savenmaalla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kuin jatkaa juttua 
käräjäoikeuden päätöksestä valittamalla. 



 Kyseessä ei ole enää pelkästään Savenmaan asia, vaan se koskee myös Savenmaan velkojien ja 
tavarantoimittajien intressejä. Heidän etunsa valvomisesta on tämän saatavan perinnässä myös kysymys. 
Savenmaa haluaa edelleen myös osaltaan palvella asiakkaitaan niin Nivalassa kuin laajalti muuallakin 
Suomessa. Tätä ei oikeuden ratkaisut ja oikeudenkäyntikulut saisi estää. 

Kokonaisuutena arvioiden, Savenmaan mielestä Postin toimintatapaa mainosjakelujen hoitamisessa 
voidaan pitää selvästi törkeän huolimattomana. Posti on näin pitkän ajan kuluessa, saanut ison 
taloudellisen hyödyn Savenmaan kustannuksella. Posti ei mitenkään tarkistanut, minkä verran toriautojen 
mainoslehtisiä kussakin jakelussa todellisuudessa jaettiin. Jakelut kuitenkin laskutettiin Savenmaalta, sen 
jakeluun toimittamien määrien ja kirjapainon lähetyslistan mukaan. 

 Postin näkemys, että sen toiminta-alueella mainosten jakelu kokonaisuudessaan on niin massiivista, että 
sitä ei voi mitenkään kaikilta osin kontrolloida, on tekaistu, kun ottaa huomioon sen, että laskun 
laatimisvaiheessa Posti tarkasti piti huolen, että kukin jakelu laskutettiin yhden kappaleen tarkkuudella. 

Lopuksi on todettava, että yleisen oikeustajun mukaan Posti pitäisi määrätä korvaamaan, aiheuttamistaan 
vahingoista ja laiminlyönneistä. Päinvastaisessa tapauksessa kuka tahansa alansa ammattilainen voisi, vailla 
mitään korvausvastuuta, saada merkittävää taloudellista hyötyä jättämällä palvelun tai työsuorituksen 
kokonaan tai osaksi tekemättä, mutta perimällä kuitenkin maksun koko palvelusta tai työstä. 
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