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Liite 1. Savenmaa 3.7.2014 
 
Tiivistelmä vahingonkorvauksena vaadittujen perusteista. 
 
1. Vahingonkorvausvaatimusten perusteet koostuvat viidestä alla luetellusta eri perusteesta. 
1.1 Niiden lehtien painatuskulujen joita Itella Oyj ei ole jakanut ja jotka tästä syystä ovat van-

hentuneina ns. pilaantuneet ja joista syntyneet painatuskulut ovat jääneet kantajan vahin-

goiksi, perusteella. 

1.2 Kohdassa 1.1 mainittujen lehtien turhasta painatuksesta aiheutuneiden maksettujen paino-

kululaskujen rahoituksen korkokulujen perusteella. 

1.3 Maksetuista, mutta jakamatta jääneiden lehtien jakelumaksuihin sisältyvän arvonlisävero-

osuuden perusteella. 

1.4 Maksetuista kohdassa a.) 1.1 mainittujen lehtien painatuskulumaksuihin sisältyvän arvon-

lisävero-osuuden perusteella. 

1.5 Kohdissa a.) 1.3 ja 1.4 mainittujen maksettujen arvonlisävero-osuuden korkovaatimusten 

perusteella. 

 

Tiivistelmä perusteettoman edun palautuksena vaadittujen perusteista. 
 

1. Perusteettoman edun palautusvaatimuksen perusteet koostuvat alla luetelluista seitsemäs-
tä eri perusteesta joista vastaajan on saanut maksun ilman tehtyä maksettuun jakelupalve-
luun kuuluvaa työtä. 

1.1 Ns. sivukylille osoitetoimipaikkoihin jaettavaksi tarkoitetuista, mutta osoitetoimipaikan pos-
tinumeron puutteen vuoksi jakamatta jääneiden mainoslehtien Itella Oyj:n perusteettomasti 
laskuttamista ja kantajan jakelupuutteesta tietämättömänä maksamien jakelumaksujen pe-
rusteella. 

1.2 Vastaajan talousmäärätiedostoissa olleiden liian suurien talousmäärätietojen johdosta ja-
keluun liikaa lähetettyjen, mutta jakamatta jääneiden mainoslehtien Itella Oyj:n perusteet-
tomasti laskuttamista ja kantajan asiasta tietämättömänä maksamien jakelumaksujen pe-
rusteella. 

1.3 Vastaajan määräpäivän jälkeen myöhästyneinä jakamista ns. hyödyttömistä jakeluista pe-
rimien perusteettomien jakelumaksujen perusteella. 

1.4 Vastaajan tekemistä kantajalle ilmoittamatta jääneiden ohjaustietomuutosten johdosta ja 
näin myöhästymisen vuoksi jakamatta jääneistä lehdistä perittyjen perusteettomien jake-
lumaksujen perusteella. 

1.5 Määräpäiväjakelun sijasta hyödyttömänä myöhässä jaettuna viikkojakeluna jaetuista leh-
distä perittyjen perusteettomien jakelumaksujen perusteella. 

1.6 Vastaajan punnituksen perusteella ”haamulehdistä” laskuttamien perusteettomien jakelu-
maksujen perusteella. 

1.7 Kohdissa b.) 1.1 – 1.6 mainittujen perusteettomien jakelumaksujen aiheuttamien korkovaa-
timusten ja vastaajan perusteettomasti saaman pääomatuoton perusteella. 

 
Yhteenvetona tiivistelmistä voidaan todeta seuraavaa;  
Jos vastaaja olisi toiminut kantajaan nähden siten kun käräjäoikeuden istunnossa vastaajan 
todistajien kertoman mukaan sekä vastaajan-, että yleisenä käytäntönä on ollut, eli olisi ilmoit-
tanut kantajalle viimeisimmät päivitetyt ohjaus- ja talousmäärätiedot tämän tilatessa ennak-
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koilmoituksella vastaajalta jakelupalvelua, ei olisi syntynyt vastaajalle nyt kantajan palautetta-
vaksi vaatimaa perusteetonta etua, eikä myöskään korvattavaksi vaadittuja muita välittömiä 
vahinkoja. 
        
Toisinsanoen, vaaditaan sillä perusteella, että koska: 
 
"Vastaaja jätti kantajalle ilmoittamatta, että kantajan tilaamaa jakelua ei tehdä vastaajan kanta-
jalta vaatiman ja kantajan sille kahta viikkoa ennen lehtien painatusta ja kimputusta toimitta-
man JAKELUN ENNAKKOTILAUKSEN mukaisesti. 
 
Vastaajan olisi pitänyt sen omien todistajien mukaan lähettää kantajan jokaiselle jakelutilauk-
selle (16 kpl joka viikko) viimeisin talousmäärätieto ja kimputusohje. 
 
Vastaaja ei ilmoittanut kantajalle, että sen kuuluu joka kerta erikseen kysyä ja vasta sen jäl-
keen saada oikeat tiedot jakelutilausta varten.  
 
Vastaaja välittömästi laskutti kantajalta jakelut virheellisenjakelutilauksen mukaisesti. 
 
Vastaaja ei ilmoittanut kantajalle, että ei jaeta jakelun ennakkotilauksen mukaisesti. 
 
Vastaaja ei antanut kertaakaan oikeita ohjaustietoja, vaan jätti ne, sekä kantajan virheet ilmoit-
tamatta. 
 
Vastaaja ei antanut kantajalle oikeita tietoja, mutta laskutti heti välittömästi virheellisillä ohjaus-
tiedoilla kantajan lähettämät jakelutilaukset." 
 
 
          
Perusteettoman edun palautusvaatimuksen ja vahingonkorvausvaatimuksen vaatimusperus-

teet 

I Arvonlisäveron palautusvaatimuksen perusteet;  
1.  Itellan laskuttamasta tekemättömästä työstä eli perusteettomasta edusta ja jakamatto-

mien lehtien painatuksesta jakelumaksuina kantaja on maksanut myös vastaajan ja leh-
titalon laskuttaman  
22 %:n ALV:n jonka on saanut vähentää maksettuna asiakkailtaan perimästä yrityksen 
tulokseen vaikuttavana ALV:na. 

2. Mahdollisen perusteettoman edun palautuksen ja vahingonkorvauksen veroviranomai-
nen käsittelee ostojen oikaisueränä josta perii voimassa olevan ALV-kannan mukaisen 
24 %:n ALV:n. 

3. Jos vastaaja ei palauta kantajalta perimäänsä ALV ja kun perusteettoman edun palau-
tuksesta peritään ALV, niin kantaja kärsii perityn ALV -määrän suuruisen tappion. Sama 
koskee vahingonkorvauksena tulevaa korvausta. 

4. Jotta kantaja ei kärsi ALV:stä tappiota tulee vastaajan maksaa vahingonkorvauksena 
uuden ALV –kannan eli 24 %:n mukainen ALV korvaus. 

 
II/1 Osoitetoimipaikkojen talouksiin jakamattomien mainosten perusteeton etu-, edun korko-
vaatimus ja vahingonkorvauksena vaadittava ALV;  
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1. Vastaajan käräjäoikeuteen haastamat todistajat ovat vahvistaneet, että jakelukimppujen 
päällä oleva kimppulappu on käytännössä ainut mainosten jakoa ohjaava ohjausasiakir-
ja (elementti). 

2. Kantaja ei ole vuodesta 2000 vuoden 2006 maaliskuuhun merkinnyt ko. kimppulappuun 
saamansa opastuksen mukaisesti kuin jakelutoimipaikan nimen ja postinumeron. Osoi-
tepostinumeroja, eli sivukylien ohjaustietoja ei kimppulapussa ole ollut. 

3. Vastaajan todistajien mukaan osoitepostinumeroiden, eli sivukylien talouksia ei em. 
johdosta ole osattu jakaa eikä ole jaettu.  

4. Kantaja on selvityksissään todennut, että tietyistä joissain jakelutoimipaikoista myös 
osoitetoimipaikkojen taloudet on todennäköisesti jaettu. 

5. Maisteri Jukka Niemi on vastaajan aTrget tiedostojen perusteella selvittänyt kantajan 
vaatimusajankohtana käyttämien jakelu- ja osoitetoimipaikkojen talouksien määrän, 
näille alueille lähetettyjen jaettavien mainosten määrän ja sen mikä % -osuus osoitetoi-
mipaikkojen talouksista on kaikista jaettavista talouksista. 

6. Osoitetoimipaikkojen talouksiin jakamatta jääneiden mainosten määrä on laskettu koh-
dassa 5 mainittujen tietojen perusteella kuitenkin siten, että kaikista osoitetoimipaikko-
jen talouksiin jakamatta jääneiden mainosten määrästä on vähennetty kantajan selvit-
tämien, kohdassa 4 mainittujen osoitetoimipaikkojen talouksiin todennäköisesti jaetut 
mainokset. 

7. Se, että kantaja ei em. ajanjaksolla ole merkinnyt osoitetoimipaikkojen postinumeroita 
jakelua ohjaavaan kimppulappuun johtuu siitä, että kantajaa on ohjeistettu tekemään 
jakelutoimipaikkakohtaiset kimput ja laittamaan kimppulappuihin jakoalueita ohjaavana 
vain jakelutoimipaikan nimi ja postinumero.  
Kun vastaajan todistaja HIlli on kertonut ohjeistaneensa kantajaa kimppulapun täytössä 
sopimuksen liitetiedostojen mukaisesti, niin todettakoon, että ko. liitteissä ei ole sellaista 
ohjeistusta jossa kerrotaan kimppulapun täytöstä siten, että siihen merkitään jakelutoi-
mipaikka ja sen lisäksi myös jaettavat osoitetoimipaikka-alueet. 

8. Korkovaatimus vaaditaan perusteettoman edun palautuksena sivulla 1 kohdassa 1.2 ja 
1.3 esitetyn perusteella ja mukaisena. 

9. ALV:n palautusvaatimus vahingonkorvausvaatimuksena vaaditaan maksetun veron 
osalta s.3 kohdassa I/2-4 mainitun perusteella ja mukaisesti. 
 

II/2 Osoitetoimipaikkojen talouksiin jakamattomien mainosten vahingonkorvaus-, korko- ja ALV 
vaatimus; 

1. Vahingonkorvauksena vaaditaan osoitetoimipaikkojen talouksiin jakamatta jääneiden 
mainosten painatuskulut korkoineen ja arvonlisäveroineen. 

2. Vaatimuskohdan osoitetoimipaikkojen talouksiin jakamatta jääneiden mainosten pai-
nosmäärä perustuu em. II/1 kohtiin. 

 
 

3. Korkovaatimus vaaditaan vahingonkorvausvaatimuksena sivulla 1 kohdassa 2.3 esite-
tyn mukaisena heti laskujen maksupäivästä alkaen koska vastaaja on tiennyt aiheutta-
vansa kantajalle ylimääräisiä perusteettomia lehtien painokuluja. 

4. ALV:n palautusvaatimus vahingonkorvausvaatimuksena vaaditaan maksetun veron 
osalta s.3 kohdassa I/2-4 mainitun perusteella ja mukaisesti. 

 
III Liian suurien talousmäärien mukaan laskutettu jakamattomien mainosten perusteeton edun-
, edun korkovaatimus ja vahingonkorvauksena vaadittava ALV;  

1. Vastaaja on toimittanut kantajalle tiedostoja joihin on merkitty taloudet kullakin postinu-
meroalueella.  
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2. Vastaaja on vahvistanut, että maininnalla ”taloudet” tarkoitetaan pelkästään kuluttaja eli 
kotitalouksia. 

3. Vastaajan kantajalle toimittamissa aTarget tiedostoissa taloudet, on merkittävästi 
enemmän talouksia kuin tilastokeskuksen vastaavassa tiedostossa asuntokunnat.  
Vastaaja on selittänyt eroa sillä, että sen aTarget tiedosto on koottu postiinjättöpisteiksi 
yhdistämällä erilaisia tiedostoja. Ns. postiinjättöpisteet sisältävät kotitalouksien lisäksi 
mm. yritysten ja yhteisöjen postiluukut ja laatikot. Tästä johtuen vastaajan aTarget tie-
dostossa on ollut talouksia eli kotitalouksia liikaa. 

4. Kantaja on sopinut ja tilannut vastaajalta jakelut kotitalouksiin. Ei muihin postiinjättöpis-
teisiin. 

5. Vastaaja on tiedotteissaan kertonut, että mainoskieltotalouksia kaikkien talouksien mää-
rästä onn. 9 %. 

6. Talousmäärien erot vastaajan aTarget tiedosto / tilastokeskuksen tiedosto on jakelutoi-
mipaikkakohtaisesti yksilöinyt tietokoneohjelmalla maisteri Jukka Niemi. Tilastokeskuk-
sen talousmäärät, joissa on huomioitu myös em. mainoskieltotalouksien määrä, on tie-
tokoneohjelmalla verrattu vastaajan tiedostojen pohjalta jakeluun kullekin jakelutoimi-
pakkanumerolle lähetettyihin määriin ja tuloksena saatu ne jakelutoimipaikka-alueet ja 
liikaa lähetettyjen mainosten määrät joille on lähetetty enemmän mainoksia kuin ko. 
alueella on jakokelpoisia talouksia. 

7. Jakelutoimipaikoille liikaa lähetetyistä mainoksista päällekkäisten vaatimusten poistami-
seksi on vähennetty osoitetoimipaikoille lähetettyjen mainosten osuus koska niiden 
osalta perusteettoman edun ja vahingonkorvausvaatimukset on laskettu kohdissa II/1 ja 
II/2 perusteella. 

8. Vaatimuskohdan osalta perusteettoman edun palautus korkoineen, lehtien painatusku-
lujen vahingonkorvausvaatimus korkoineen vaaditaan kuten s. 1 kohdassa 1.1, 1.2, 1.3 
ja 2.3 kohdassa on mainittu. 

9. ALV:n palautusvaatimus vahingonkorvausvaatimuksena vaaditaan maksetun veron 
osalta s.3 kohdassa I/2-4 mainitun perusteella ja mukaisesti. 
 

IV Määräpäiväjakelusta myöhästyneet ja sen johdosta jakamatta jääneet mainokset perusteet-
toman edun palautuksena; 

1. Kantaja on hankkinut ja saanut jakelutoimipaikoista todisteita joiden mukaan määräpäi-
väjakeluna jaettavat mainokset ovat saapuneet myöhässä tietyille jakelutoimipaikoille. 

2. Myöhästymisen laajuus kussakin tapauksessa on tulkittu siten, että jos samana määrä-
päivänä jaettavat mainokset ovat jollain jakelualueen jakelutoimipaikoista myöhästy-
neet, ne ovat  
myöhästyneet kaikissa saman alueen jakelutoimipaikoissa samana määräpäivänä jaet-
tavien mainosten osalta.  
On todettu, että samalle jakelualueelle samana määräpäivänä jaettavat mainokset on 
postituskeskuksesta lähetetty samassa kuljetuserässä ja tällöin koko jakelualueen lähe-
tyserä on myöhästynyt jos se on myöhästynyt yhden tai useamman saman jakelualu-
een jakelutoimipaikan osalta.  

3. Myöhästyneinä jakamatta jääneiden mainosten perusteettoman edun- ja vahinkokor-
vausvaatimuksen perusteiden laskelmissa on ko. määrästä vähennetty päällekkäisten 
vaatimusten eliminoimiseksi jakamattomien osoitetoimipaikkojen mainosten määrä sekä 
kyseisiin jakelutoimipaikkoihin liikaa lähetetyt määrät. 

4. Vaatimuskohdan osalta perusteettoman edun palautus korkoineen, lehtien painatusku-
lujen vahingonkorvausvaatimus korkoineen vaaditaan kuten s. 1 kohdassa 1.1, 1.2, 1.3 
ja 2.3 kohdassa on mainittu. 



 

5 

 

5. ALV:n palautusvaatimus vahingonkorvausvaatimuksena vaaditaan maksetun veron 
osalta s.3 kohdassa I/2-4 mainitun perusteella ja mukaisesti. 
 

V Määräpäiväjakeluna pyydetty, mutta viikkojakeluna väärään aikaan jaettu tai jakamatta jäte-
tyistä vaaditut korvaukset perusteettoman edun palautuksena; 

 
1. Vastaaja on informoinut kantajaa siitä, että se haluaa jakaa määräpäiväjakeluna tilatut 

tietyt mainosjakelut viikkojakeluna tietyllä ajanjaksolla syystä, että ne on painotalolta lä-
hetetty viikkojakeluna. 

2. Ko. informaatiossa on kerrottu, että painotalo lähettää mainoksia jaettavaksi viikkojake-
luna. Koska informaation sanamuoto osoittaa, että tällaista olisi tapahtunut enemmän-
kin, on vaatimuskohta laajennettu koskemaan neljän viikon jakelua. 

3. Määräpäivän asemasta mahdollisesti viikkojakeluna jaetut tai jakamatta jätetyistä mai-
nosten määrästä on vähennetty osoitetoimipaikkojen osuus ja jakelutoimipaikoille liikaa 
lähetettyjen osuus päällekkäisten vaatimusten estämiseksi. 

4. Vaatimuskohdan osalta perusteettoman edun palautus korkoineen, lehtien painatusku-
lujen vahingonkorvausvaatimus korkoineen vaaditaan kuten s. 1 kohdassa 1.2, 1.3 ja 
2.3 kohdassa on mainittu. 

5. ALV:n palautusvaatimus vahingonkorvausvaatimuksena vaaditaan maksetun veron 
osalta s.3 kohdassa I/2-4 mainitun perusteella ja mukaisesti. 

 
VI Punnituksen perusteella tapahtunut ylimääräinen laskutus perusteettoman edun palautuk-
sena; 

1. Vastaaja on jakoon lähetettyjen mainoslehtien punnituksen perusteella 14.03.2006 väit-
tänyt, että jakeluun on lähetetty n. 8000 mainosta enemmän mitä jakelutilaukses-
sa/ennakkoilmoituksessa oli jaettavaksi ilmoitettu. Nämä väittämänsä mainoslehdet 
vastaaja on laskuttanut. 

2. Vastaaja ei kuitenkaan ole kysyttäessä kertonut mihin nämä tarkalleen 8043 ylimääräis-
tä lehteä on jaettu tai missä ne ovat. 

3. Lehden painanut painotalo on painanut, lähettänyt jakeluun ja laskuttanut vain jakeluti-
lauksessa/ennakkoilmoituksessa ilmoitetun mainoslehtien kappalemäärän. 

4. Vastaaja on täten laskuttanut punnitukseensa vedoten ”haamulehdistä”. Saadun selvi-
tyksen perusteella ko. haamulehdet ovat syntyneet siten, että painolämpimät lehdet on 
vastaaja varastoinut yön yli ulkona kosteassa ilmassa ja saaneet siten lisää painoa joka 
vastaa tuota laskutettujen lehtien määrää. 

5. Vaatimuskohdan osalta perusteettoman edun palautus korkoineen vaaditaan kuten s. 1 
kohdassa 1.1, 1.2 ja 1.3 kohdassa on mainittu. 

6. ALV:n palautusvaatimus vahingonkorvausvaatimuksena vaaditaan maksetun veron 
osalta s.3 kohdassa I/2-4 mainitun perusteella ja mukaisesti. 

7. Lehtien painamisesta ei vaadita korvausta koska ko. lehtien painamista ei ole tehty. 
 
VII Osoitetoimipaikkojen muutosten, joista muutoksista vastaaja ei ole ilmoittanut sovitulla ta-
valla vaadittavat korvaukset perusteettoman edun palautuksena; 

1. Jakelujen ohjaustiedoissa on tapahtunut jatkuvasti merkittäviä muutoksia joista vastaaja 
ei ole ilmoittanut. 

2. Maisteri Jukka Niemi on vastaajan aTarget tiedostojen tietokoneohjelmaperusteisella 
vertailulla selvittänyt osoitetoimipaikkojen muutokset ja ne mainosten määrät jotka on 
lähetetty muuttuneisiin osoitetoimipaikkoihin virheellisillä ohjaustiedoilla.  
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3. Laskelmissa virheellisillä ohjaustiedoilla lähetettyjen mainosten määrä on puolitettu 
koska olettama on, että muutokset jakautuvat ajallisesti keskimäärin laskettuna saatu-
jen aTarget tiedostojen puoliväliin. 

4. Laskelma on tehty ajalta 14.03.2006 – 30.06.2007, jolla ajalla kantaja käytti kimppulap-
pumerkinnöissä osoitetoimipaikkojen ohjaustietojen postinumeroita. 

5. Osoitetoimipaikoille ko. ajanjaksolla osoitetut ylimääräiset lehdet on vähennetty laskel-
missa keskimääräisen prosentin mukaan päällekkäisvaatimusten eliminoimiseksi. 

6. Vaatimuskohdan osalta perusteettoman edun palautusvaatimus korkoineen, lehtien 
painatuskulujen vahingonkorvausvaatimus korkoineen vaaditaan kuten s. 1 kohdassa 
1.2, 1.3 ja 2.3 kohdassa on mainittu. 

7. ALV:n palautusvaatimus vahingonkorvausvaatimuksena vaaditaan maksetun veron 
osalta s.3 kohdassa I/2-4 mainitun perusteella ja mukaisesti. 

 
Kokonaisuutena voidaan todeta, että kun kantajan liiketoiminnan tulos on em. vuosina ollut 
useiden vuosien ajan tappiollista, ovat vastaajan toimien johdosta aiheutuneet ylimääräiset 
perusteettomat mainoslehtien jakelu- ja lehtien painatuskulut aiheuttaneet kantajalle erittäin 
merkittäviä ylimääräisiä rahoituskuluja, mm. viivästyskorkoina ja käteisalennusten mene-
tyksinä. 


