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TÄYTÄNTÖÖNPANOKIELTO 

 

Vaatimus 

 

Valittaja vaatii, että hovioikeus määrää vastapuolta kuulematta 

heti voimaan tulevaksi väliaikaisen täytäntöönpanokiellon käräjä- 

oikeuden määräämille vastapuolen oikeudenkäyntikuluille. 

 

Perustelu 

 

Oikeudenkäyntikulujen periminen vaarantaa valittajan liiketoiminnan 

jatkumisen ja siten valituksen käsittelyn estymisen valittajan  

heikentyneen maksukyvyn vuoksi. 

 

Todennäköisimpänä syynä sille, että käräjäoikeuden päätös valitusasias-

sa voi muuttua, valittaja pitää sitä, että käräjäoikeus valittajan kannan 

vastaisesti rajasi erittäin paljon alkuperäistä kannetta eikä valittaja 

päässyt käräjäoikeuskäsittelyn aikana esittämään koko todisteluaan 

valitusasiassa.  

 

Käräjäoikeuden rajaus perustui väärään lain tulkintaan. 

Valitusasia ratkaistiin tiekuljetussopimuslainsäädännön perusteella 

vaikka kyseessä oli useita perättäisiä kuljetuksia koskeva sopimusrikko- 

musasia, joka olisi pitänyt ratkaista yleisten vahingonkorvaus- 

oikeudellisten säännösten perusteella. 

 

Asian selvitettynä tilana on vastaajan laiminlyöntejä, kuten että osaa si-

vukylistä ei ole jaettu, käsityksen mukaan riidaton seikka ja että kuiten-

kin maksu on otettu koko jakelusta, joten oikeudenkäyntikuluvastuuna 

ei ainakaan pitäisi olla kantajan korvausvelvollisuus vastaajan huomat-

tavan suureen laskuun ja joka osapuolten taloudellinen tilanne ja asema 

huomioiden vaarantaa koko oikeudenkäynnin, joten täytäntöönpanokiel-

to on ehdoton edellytys oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin saamiseksi.  

 

KOKOONPANO 

 

 

Huolimatta aikaisemmin sovitusta, pyydämme, että mikäli asia käsitel-

lään käräjäoikeudessa, niin käsittely suoritetaan kolmen tuomarin ko-

koonpanossa. 
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 1. VAATIMUKSET 

 

Yleiset 

 

Valittaja vaatii, että: 

 

ensisijaisesti:  

 

1. käräjäoikeuden päätökset kumotaan ja että Helsingin hovioikeus vel-

voittaa Itella Oy:n suorittamaan valittajalle Savenmaa Ky:lle käräjäoi-

keuden oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa, se-

kä asianosaiskulut käräjäoikeudessa; ja hovioikeudessa myöhemmin esi-

tettävän laskun mukaan korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästys-

korkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitse-

misesta. 

 

toissijaisesti 

 

2. hovioikeus palauttaa asian käräjäoikeuteen käsiteltäväksi kokonaan, 

sillä välituomiossa 5.5.2009 nro 14656 07/27831 juttu on rajattu käräjä-

oikeuden toimesta virheellisesti. ja että Itella Oy velvoitetaan suoritta-

maan valittajalle Savenmaa Ky:lle käräjäoikeuden oikeudenkäyntikulut 

ja oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa, sekä asianosaiskulut käräjäoi-

keudessa; ja hovioikeudessa myöhemmin esitettävän laskun mukaan 

korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, 

kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemisesta. 

3.  

 

2. YKSITYISKOHTAISET VAATIMUKSET 

 

2.1 Vaatimus välituomion 5.5.2009 mukaisesti ensisijaisena menet-

telynä. Tarkoittaa jutun uudelleen selvittämistä koko laajuudes-

saan käräjäoikeudessa. Vaihtoehtoisesti hovioikeudessa. 
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Asian tausta: 

Suomen Posti Oyj, nyttemmin ltella Oy; käytetään tekstissä myöhemmin 
nimityksenä asiayhteydestä riippuen myös Posti, on eri sopimusten pe-
rusteella suorittanut Savenmaa Ky:n myymäläautotoimintaan liittyviä 
osoitteettomien mainosten kuljetuksia ja jakelua. 

2.1.1 Ensisijainen vaatimus. Ensisijaisesti vahingonkorvauksena: 

 

1, Suomen Postille jakeluun vuosina 1997- 2005 toimitetuista ylimääräi-
sistä mainoksista, joista posti ei ole ilmoittanut Savenmaa Ky:lle, aiheu-
tuneet kulut yhteensä 56.689,68 euroa korkolain 4 § 1 momentin mu-
kaisine korkoineen kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta luki-
en. 

2. Postin jakelukäytännön ja kimppulappumerkintävaatimusten poik-
keavuudesta johtuvat lähtötoimipaikoista jakelutoimipaikkoihin jaka-
matta jääneet mainokset, joista ei ole ilmoitettu Savenmaa Ky:lle vuosil-
ta 2000 - 2005, yhteensä 470.842,37 euroa korkolain 4 § 1 momentin mu-
kaisine korkoineen kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta luki-
en. 

3. Palvelutason toteutumattomuudesta vuosilta 1997 - 2005 johtuneet 
mainosten turhat painatus- ja jakelukustannukset yhteensä 51.947,47 
euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kulut-
tua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

4, Postin ilmoittamatta jättämistä lähtötoimipaikkojen ja jakelutoimi-
paikkojen muutoksista johtuen jakamatta jääneiden mainosten ylimää-
räiset painatus- ja jakelukulut vuosilta 1997 - 2005 ovat yhteensä 
545.715,37 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen kuu-
kauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

5, Postin jakelukäytännön ja kimppulappumerkintävaatimusten poik-
keavuuksista johtuvat lähtötoimipaikoista jakelutoimipaikkoihin jaka-
matta jääneiden mainosten, joista ei ilmoitettu Savenmaa Ky:lle, kustan-
nukset vuosilta 2006 – 2007 yhteensä 175.907,07 € korkolain 4 § 1 mo-
mentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua haasteen tiedoksian-
nosta lukien.   
 
6. Postin 2,4.2007 toimittaman virheellisen kimppurekisterin vuoksi vii-

koilla 20-25 väärin ohjautuneiden mainosten, jakamatta jääneiden tai 

myöhästyneiden mainosten painatus- ja jakelukulut ovat yhteensä 

12.438,51 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen kuu-

kauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 
 
Vahingonkorvauksena kohdat 1-6 yhteensä 1.313.540,47 €. 
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2.1.2 Toissijainen vaatimus. Perusteettomana etuna 

Toissijaisesti, mikäli vahingonkorvauksen edellytykset eivät täyty, perus-
teettomana etuna enintään 1.313,540,47 euroa ja vähintään 527.532,05 
euroa (kohdat 1 -2). Enimmäissummaan sisältyy perusteettomaan etuun 
liittyvät kokonaiskustannukset ja vähimmäissummaan vastaajan perus-
teettomasti saatu rahamäärä. 

Joka tapauksessa., mikäli perusteettoman edun maksimivaatimus ei to-
teudu, niin tämän toissijaisen vaatimuksen osalta on korvattava 
1.313.540,47 euroa, jolloin perusteettoman edun minimi- ja maksi-
misumman välinen erotus eli 786.008,42 euroa (kohdat 3-6), korvataan 
vahingonkorvauksena. Tällöin perusteettomana etuna korvataan 
527.532,05 euroa ja vahingonkorvauksena 786.008,42 euroa. 

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

  2.2 Vaatimus välituomion 27.5.2011 mukaisena toissijaisena  

  menettelynä. Tarkoittaa asian käsittelemistä käräjäoikeuden ra- 

jaamassa laajuudessa hovioikeudessa, mikäli asiaa ei palauteta 

käräjäoikeuteen.   
 

Asian tausta 

Suomen Posti Oyj, nyttemmin Itella Oyj on vuosien 1997 - 2007 välisenä 
aikana eri sopimusten perusteella suorittanut Savenmaa Ky:n myymälä-
autotoimintaan liittyviä osoitteettomien mainosten kuljetuksia ja jake-
lua. Kantaja on alkuperäisessä kanteessaan kohdistanut vastaajaan ky-
seisellä ajanjaksolla tapahtuneiksi väitettyihin sopimusrikkomuksiin ja 
saatuun perusteettomaan etuun perustuvia erilaisia vaatimuksia. Kärä-
jäoikeus on 5.5.2009 antamassaan välituomiossa ja päätöksessä ratkais-
sut 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 pe-
rustuneet yhden jakelukerran käsittäviin käteisasiakkuussopimuksiin ja 
asianosaisten välillä 15.10.2004 allekirjoitetun asiakassopimuksen jäl-
keen 18.10.2004 lukien kantajan ja vastaajan väliseen sopimusasiakkuu-
teen. Kyseisenä ajankohtana osoitteettomasta ryhmäjakelusta käytettiin 
nimitystä "Ykkösosoitteeton". Sopimusehtojen mukaan määräpäiväjake-
lut jaetaan 92 prosentin varmuudella kyseisenä määräpäivänä. 

Kantajan myymäläautotoiminta perustuu myymäläautojen reitille mää-
räpäiväjakeluna jaettaviin Savenmaa Ky:n kahdeksansivuisiin mainos-
lehtiin, joista ilmenevät tarjoustuotteiden lisäksi autojen reitit kullekin 
paikkakunnalle, auton saapumisajat sekä tilausmyyntipalvelut netti-
kauppapaikkaosoitteineen. 

Ks. kohta 4.1. eli vaadittu toissijainen vaatimus on hovioikeuden käsitte-
lyjärjestyksessä ensisijainen vaatimus.  
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2.2.1 Ensisijainen vaatimus. Vastaaja velvoitetaan suorittamaan kanta-
jalle ensisijaisesti vahingonkorvauksena: 

1. Suomen Postille 19.7.2004 - 1.11.2004 välisenä aikana jakeluun toimi-
tetuista ylimääräisistä mainoksista, joista posti ei ole ilmoittanut Sa-
venmaa Ky:lle. aiheutuneista kustannuksista ensisijaisesti tiekuljetusso-
pimuslain mukaisena enimmäiskorvauksena yhteensä 158.914,46 eu-
roa, toissijaisesti mainosten arvon mukaan laskettuna korvauksena yh-
teensä 224.040,72 euroa ja viimesijaisesti mainosten kustannusperus-
teisesti laskettuna korvauksena yhteensä 41.015,85 euroa korkolain 4 § 
1 momentin mukaisine korkoineen tuomittavalle määrälle kuukauden 
kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

2. Postin jakelukäytännön ja kimppulappumerkintävaatimusten poik-

keavuudesta johtuneista jakelutoimipaikoista postitoimipaikkoihin aika-

välillä 19.7.2004 - 1.11.2004 jakamatta jääneistä ja Savenmaa Ky:lle il-

moittamatta jätetyistä mainoksista aiheutuneista kustannuksista ensisi-

jaisesti tiekuljetussopimuslain mukaisena enimmäiskorvauksena yhteen-

sä 80.519,31 euroa, toissijaisesti mainosten arvon mukaan laskettuna 

korvauksena yhteensä 113.505,02 euroa ja viimesijaisesti mainosten 

kustannusperusteisesti laskettuna korvauksena yhteensä 20.779,72 eu-

roa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen tuomittavalle mää-

rälle kuukauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

3. Palvelutason toteutumattomuudesta aikavälillä 19.7.2004 - 1.11.2004 

johtuneista mainosten turhista painatus- ja jakelukustannuksista ensisi-

jaisesti tiekuljetussopimuslain mukaisena enimmäiskorvauksena yhteen-

sä 82,475,16 euroa, toissijaisesti mainosten arvon mukaan laskettuna 

korvauksena yhteensä 74.678,51 euroa ja viimesijaisesti mainosten kus-

tannusperusteisesti laskettuna korvauksena 21.286,85 euroa korko-

lain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen tuomittavalle määrälle kuu-

kauden kuluttua haasteen tiedoksiannosta lukien. 

4. Postin ilmoittamatta jättämistä jakelutoimipaikkojen ja osoitetoimi-

paikkojen muutoksista johtuen jakamatta jääneiden mainosten ylimää-

räisinä painatus- ja jakelukuluina aikaväliltä 19.7.2004 - 1.11.2004 ensi-

sijaisesti tiekuljetussopimuslain mukaisena enimmäiskorvauksena yh-

teensä 78.255,07 euroa, toissijaisesti mainosten arvon mukaan lasket-

tuna korvauksena yhteensä 95.894,45 euroa ja viimesijaisesti mainosten 

kustannusperusteisesti laskettuna korvauksena yhteensä 20.197, 65 eu-

roa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua 

haasteen tiedoksiannosta lukien. 

Kohtien 1 - 4 vahingonkorvausvaatimukset yhteensä tiekuljetussopimus-

lain mukaisina enimmäiskorvauksina ensisijaisesti vaadittuina 400.164 

euroa, mainosten arvon mukaisesti toissijaisesti vaadittuina 508.118,70 

euroa ja kustannusperusteisesti laskettuina viimesijaisesti vaadittuina 

103.280,07 euroa. 
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2.2.2 Toissijainen vaatimus. Perusteettomana etuna 

Toissijaisesti, mikäli vahingonkorvauksen edellytykset eivät täyty, kan-

taja 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 perusteettomana etuna 77.531 euroa. 

3. KÄSITTEMÄÄRITTELY 

 

3.1 Käsiteluettelo 

 
Vahingonkorvauskanteessa 07/27831 esiintyviä alan termejä on seuraavassa 
luettelomaisesti selitetty. 
 
Osoitteeton lähetys 

Kantaja käytti mainoslehtiensä jakamisessa osoitteetonta ryhmäjakelupalvelua.  

Osoitteeton lähetys on laajassa mainoslehtien ryhmäjakelussa yleisesti käytettävä 

jakelumuoto tietyn alueen tietyille kohderyhmille, kuten tietyn alueen kaikille talouk-

sille osoitettu lähetysmuoto.  

Määräpäiväjakelu 

Kantaja oli sopinut osoitteettomien lähetysten määräpäiväjakelusta. Mainoslehtien 

määräpäiväjakelu tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä määräpäiväkohdennusta, jona 

määräpäivänä mainoslehdet on sovittu jaettavaksi. 

                       Jakelutoimipaikkakohtainen kimputus 

Kantaja on sopimusten mukaisesti käyttänyt mainoslehtien jakamiseksi jakelutoimi-

paikkakohtaista kimputusta. Kimpun peruskoko on lehden painosta riippuen 50, 100 

tai 200 kpl mainoslehtiä. Kantajan tapauksessa oli sovittu 200 kpl suuruisista mai-

noslehtikimpuista. 

                        Kimppulappu osoitteettomassa määräpäiväjakelussa 

Kantaja oli sopinut jakelutoimipaikkakohtaisesta kimputuksesta ja kimppulapusta. 

Kimppulappu on mainoslehtikimpun jakelua ohjaava lehtikimpun päälle liitettävä kel-

tainen määräkokoinen ja -sisältöinen jakelutoimipaikkakohtainen ohjaustietolappu. 

Siinä on ohjaustiedon lisäksi lähettäjän yhteystiedot jakelussa ilmeneviä mahdollisia 

häiriöitä ja epäselvyyksiä varten. 

  

1. Postinumeroalueet 

Suomi on jaettu kartan mukaisiin 23:n postinumeroalueiseen.  

Osoitteessa postinumeron kaksi ensimmäistä numeroa määrittelee, millä alueella 
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postinumeron mukainen jakelutoimipakka eli käytännössä paikkakunta sijaitsee.  

 

2. Jakelutoimipaikka (alue) 

Jakelutoimipaikka on postinumeroalueella oleva se jakelun kiinteä tukipiste, josta eri 

osoitepostinumeroiden, eli jakelureittien jakelut lähtevät. 

Postinumeron kolme viimeistä numeroa kertoo sen, mille jakelutoimipaikan osoite-

toimipaikalle eli jakelureitille lähetys jaetaan. 

3. Osoitetoimipaikka  

Osoitetoimipaikka on käytännössä postin saajia palveleva jakelureitti, jolla ei ole 

kiinteää toimipistettä ja jonka reitin varrella ovat postinsaajien lähiosoitteet, eli tei-

den- ja katujen nimet ja talonumerot. 

Rullakko 

Käräjäoikeuden käsittelyssä esiintyvä käsite rullakko, on se mainoslehtien jakeluteli-

ne, jolle kunakin ennakkoon määrättynä määräpäivänä jaettavat mainoslehdet eri 

postinumeroalueille (1.) lehtien painotalossa jakelumääräpäivittäin pakataan kulje-

tusta varten ja josta ne postinumeroalueen toimipiste (1.) toimittaa edelleen alueen-

sa eri jakelutoimipaikoille (2.). 

aTarget/Atarget 

aTarget on postin nettitiedostossa ylläpitämä listaus osoitepostinumerosta ja niiden 

alueella olevista talouksista. Listausta posti aiemmin ilmoitti päivittävänsä 2 -kertaa 

vuodessa, nyt 4 -kertaa. 

Listausta ei voi käyttää jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen, jonka mukaises-

ta kimputuksesta kantajan kanssa oli sovittu. Listauksen tiedostoa voi käyttää vain 

lähetysten osoitepostinumerokohtaiseen kimputukseen, josta ei ollut sovittu. 

Postiinjättöluettelo 

Postiinjättöluettelo on listaus jakelutoimipaikkakohtaisista postitoimipaikoista, josta 

listauksesta käy ilmi jakelutoimipaikasta jaettavat osoitepostinumeroalueet, eli jake-

lureitit. Tätä listausta voitiin käyttää jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen, jon-

ka mukaisesta kimputuksesta oli sovittu. 

Ennakkotietoilmoitus 

Palvelujen tilaus – ennakkotietoilmoitus on 2 -viikkoa ennen jakelun määräpäivää 

tehty ja postin asiakaspalveluun lähetetty listaus kulloisenkin kohdealueen myymä-

läautoreiteistä jakelusuunnitelmineen, jossa kimppulappujen sisältämät tiedot kuten 

postinumerot, jakopäivämäärät, postitoimipaikat ja mainoslehtisten kappalemäärät. 
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4.  OSOITTEETTOMAN  MÄÄRÄPÄIVÄJAKELUN TOTEUTUMINEN     
 

 4.1 Valituksen keskeinen sisältö ja merkitys 

 

Nyt kun käräjäoikeuskäsittely on käyty, niin juttu pitää jatkua seuraa-

valla tavalla: 

 

Vastaaja on myöntänyt sen, että sivukylät ovat jääneet ainakin osin ja-

kamatta tai mieluummin Itellan oman todistajan kertomana, että vain 

jotkut ovat jakaneet sivukylät.  

 

Kiistetty ei ole myöskään sitä etteikö jakamattomista mainoksista olisi 

otettu maksua, tämä on riidatonta. Jää maksujen määrä riidattomaksi 

tai ei, niin se voidaan kuiteista selvittää. 

Niinpä vastaajan tulee ilmoittaa:  

 

a. paljonko se myöntää laskuttaneensa ja ottaneensa vastaan maksu-

suorituksia sellaisesta työstä mitä se ei ole tehnyt  

b. tai kohdittain mainoksista, jotka on jaettu myöhästyneinä,  

c. joita ei ole myöhästyneinä tai liikaa tulleina jaettu lainkaan,  

d. sekä jätetty myönnetyiltä osin sivukyliin kokonaan jakamatta. 

 

Näin ollen saamme määrän, joka on maksettu ja johon ei liity työsuori-

tusta eli jakelua. Tämän asian ratkaisemalla koko asia ratkeaa. 

 

Niinpä toissijainen vaatimus perusteettomasta edusta on käräjäoikeus-

vaiheen jälkeen ensisijainen vaatimus. Käräjäoikeus ei ole käsitellyt pe-

rusteetonta etua. Käsitellään se nyt ennen kuin mikään jutussa jatkuu 

pitemmälle, sillä tästähän asiassa on kysymys.  

 

 TAUSTAA: 

 

 Kantajan ja vastaajan välinen mainosjakelu, jossa kantaja on ollut jakelu 

           tilaaja ja vastaaja jakelun toteuttaja useiden vuosien ajan jaksolla 1997- 

  

2007. Jakelupalkkioiden määrä tuon 10 vuoden ajalta on ollut n. 0,6 milj. 

euroa vuodessa eli yhteensä n. 6,7 milj. euroa.  

 

Keskeinen kysymys, johon kantaja hakee oikeuden ratkaisua, on se, saa-

ko vastaaja laskuttaa kantajaa tekemättömästä työstä hoitaessaan tois-

tuvasti jakeluja osapuolten välisten sopimusten ja alan yleisen käytän-

nön vastaisesti. 

                      Kantajaa ei ole informoitu jatkuvasti jakeluun tulevista, ylimääräisistä 
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mainoksista, mutta jakelupalkkio on kuitenkin laskutettu ja maksettu-

koko vastaajan ilmoittamasta talousmäärästä.  

 

Kantaja katsoo, että jos käräjäoikeuden ratkaisut jäävät voimaan, niin 

Suomessa on yleisesti laillista ottaa vastaan rahasuoritus tai muu vasti-

ke työstä, joka on jätetty tekemättä. 

 

Merkittävimmiksi osaongelmiksi käräjäoikeuskäsittelyssä jäivät  

 

1) tiekuljetussopimuslain soveltaminen juttuun,  

 

2) kantajan asialegitimaatio siltä osin kuin jakelun toteuttamisesta pää-

vastuussa oli muu kuin vastaaja eli Riihimäen Kirjapaino/ Lehtiyhtymä 

Oy ja  

 

3) sovellettavan lain perusteella määräytyvä vanhentumisaika kantajan 

vaatimuksien osalta. Käräjäoikeuden päätös soveltaa tiekuljetussopimus-

lakia ja hylätä kantajan kanneoikeus tietyltä ajalta välituomiolla rajasi 

dramaattisesti jutun todistelua. Kantajan esittämä 10 vuoden kanneaika 

supistui 3½ kuukauden mittaiseksi. Kantaja ei siten missään vaiheessa 

saanut käsittelyyn vaatimustensa määriä, koska toisella välipäätöksel-

lään käräjäoikeus sitten hylkäsi kantajan kaikki vaatimukset. Kantajan 

oikeusturvaa loukattiin selvästi ja materiaalinen totuus jäi selvittämättä. 

 

Perusteettoman edun palautuksen tutkimisen ensimmäisessä välipää-

töksessä käräjäoikeus rajasi 3½ kuukauden jaksolle, mutta toisessa väli-

päätöksessään jätti ratkaisematta kysymyksen, kun päätti ilman perus-

teluja, että perusteetonta etua koskevaa asiaa ei oteta tutkittavaksi. 

 

Kantaja haluaa erityisesti vielä korostaa sitä, että käräjäoikeus ratkaisi 

sovellettavan lain erittäin vähäisin perusteluin. Perusteluiden tärkeyttä 

korostaa se, että suomalaisessa oikeuskäytännössä on vähän tiekuljetus-

lain soveltamista koskevia KKO ratkaisuja. 

 

Kysymyksien ratkaisemisella on laaja merkitys jakelukäytännöissä ja 

yhtiössä, jotka käyttävät jakeluyhtiöiden palveluja. 

 

Tässä Savenmaa Ky:n vahingot on laskettu ja ne ovat erittäin huomatta-

via ja Savenmaa Ky:n mukaan ei voi olla oikein missään olosuhteissa se, 

että se joutuu maksamaan suoranaisina kuluina jopa miljoonia sellaises-

ta työstä mitä toinen ei ole tehnyt. Välilliset kulut ja menetykset eli jää-

mättä saanut tuotto, ajanhukka, lisätyöt yms. ovat laskennallisesti vielä 

merkittävästi isompia. 

 

Lisäksi valittaja totea, että sillä ei ole käytännön tasolla ollut mitään 

mahdollisuutta välttää vahinkoja, koska sille ei ole kerrottu laimin-

lyödyistä töistä. 
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4.2 Osoitteettoman ryhmäjakelun tarkastelu 

 

4.2.1 Lainsäädäntöaukko ja ennakkopäätösten puute 

 

Yritykset käyttävät yleisesti tavarapalvelujen ja muun palvelutuotannon 

mainostamiseksi ja myynnin edistämiseksi osoitteettomina ryhmäjakelu-

palveluina, joko viikko- tai määräpäiväjakeluna jaettavien mainostuot-

teiden jakamista tarjoavien yritysten palveluja. 

Mainittujen palvelujen tuottaminen ja niiden käyttö on sellainen tuotan-

non erityispiirteitä sisältävä palvelutuotannon muoto, josta ei Suomessa 

ole olemassa sen käytön yleisyydestä ja volyymista (n. 200 – 250 milj. 

€/v.) huolimatta kyseistä erityisalaa suoraan koskevaa sellaista lakiteks-

tiä, jonka pohjalta vastuukysymyksiä alalla sattuvissa riitatapauksissa 

voitaisiin ratkoa. 

Myöskään kyseiseen palvelutuotantoon liittyviä KKO ratkaisuja ei ole. 

On vain käräjäoikeuksien ja hovioikeuden voimaan jääneitä päätöksiä. 

Savenmaa Ky:n tärkein lähtökohta on kuitenkin siinä, että missään tilanteessa eikä 

millään sopimuksella ole mahdollista perustellusti laskuttaa tekemättömästä tuöstä ja 

etenkin kieltäytyä palauttamasta maksettuja varoja sen jälkeen kun maksaja on saa-

nut tietoonsa, että työtä ei olekaan tehty.   

 

                     4.2.2 Ryhmäjakelujen ongelmakohtia 

 

Alan palvelutuotantoon, eli siis osoitteettomien ryhmäjakelujen jakeluun 

liittyy varsin runsaasti erilaisia ja eriasteisia epävarmuus- ja riskitekijöi-

tä jakelupalvelujen ostajan ja jopa jakelupalvelujen tarjoajan tarkaste-

lunäkökulmasta katsoen. 

Jakelupalvelujen ostajan näkökulmasta erityinen epävarmuustekijä on 

mm. se, että ostaja ei pysty luotettavasti kontrolloimaan sitä, suorittaako 

jakelupalvelujen tuottaja jakelun sovitulla tavalla.  Riskitekijöitä ostajal-

le ovat mm. palvelutarjoajien ilmoitukset kohderyhmien lukumäärien oi-

keellisuudesta ja ajantasaisuudesta, annettujen jakelua ohjaavien ohja-

ustietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus, jakelujen toteutuminen tilatulla 

aikataululla ja jakelua kentällä suorittavien henkilöiden luotettavuus 

sen suhteen että jakelu todella toteutetaan eikä jakeluerää tai osaa siitä 

syystä tai toisesta heitetä roskiin vain jätepaperina hyödynnettäväksi. 

Jakelupalvelun tuottajan kannalta epävarmuus- ja riskitekijät ovat osit-

tain samat kuin palvelujen ostajallakin. Erityisenä riskitekijänä tuotta-

jalle on se, että jos jakelupalvelutuotanto ei toimi sovitulla tavalla, niin 

ostajan saadessa siitä tiedon, liikesuhde voi päättyä ja huonoimmassa ta-

pauksessa saattaa oikeuskäsittely asiasta olla edessä. 



 
 

14 
 

 

                        4.3 Savenmaa Ky:n ja Itella Oyj:n välisen ryhmäjakelujutun tarkastelukulmat 

 

Tarkastelun ensimmäisessä keskiössä ovat tiekuljetussopimuslain sovel-

tamisen perusteet osoitteettoman ryhmäjakelupalveluja tuottavan palve-

lutuotantoyrityksen määräpäiväjakelupalvelutuotantoon.  

Toiseksi velan vanhentumislain 7 §:n säännösten samanaikainen sovel-

taminen TKSL:n kanssa perusteettoman edun palauttamisen osalta, kos-

ka kantaja katsoo maksaneensa yrityksensä kokoon nähden erittäin 

merkittäviä summia vastaajalle työstä jota vastaaja ei kuitenkaan ollut 

tehnyt.  

Toisessa tarkastelukeskiössä ovat toisaalta tiekuljetuslain säännösten 

soveltaminen tehdyssä II välipäätöksessä sekä toisaalta ko. lain sovelta-

misen ristiriita suhteessa palvelusopimuksessa sovittuun. 

Kolmannessa tarkastelukeskiössä ovat palvelutarjoajan ja palvelujen os-

tajan velvollisuudet ja vastuut palvelujen ostajana, sekä palvelujen tuot-

tajan velvollisuudet ja vastuu palvelujen käytön perusteiden ja niiden 

muutosten ilmoittamisessa palvelujen käyttäjälle.  

Neljännessä tarkastelunäkökohdassa esillä ovat sopimusrikkomukseen 

perustuvat vahingonkorvausvaatimukset vahingonkorvauslain perusteel-

la. Pelkästään perusteettoman edun palautusvaatimus eli tekemättömän 

työn maksamisen osalta on 1,8 milj. euroa. 

Viime kädessä tässä jutussa on osaltaan kysymys yleisestä oikeudenkäy-

töstä sekä erityistapauksena pienen yrityksen oikeusturvan ja tarkastel-

lussa tapauksessa vastuunalaisen yhtiömiehen eli yksityisen henkilön 

oikeusturvan toteutumisesta.  

 

5. KÄSITTELYJÄRJESTYKSESTÄ: 

 

5.1 Käräjäoikeuden päätökset I – II ja vaatimus uudesta käsitte-

lystä  

 

Helsingin käräjäoikeuden välituomiolla ja päätöksellä 5.5.2009 07/27831 

nro 14656 juttu on rajattu useilla eri perusteilla siihen laajuuteen, jollai-

sena on sitten käsitelty välituomiosta 27.5.2011 19949 näkyvän mukai-

sena. 

 

Rajaaminen on aiheuttanut sen, että koko juttu on lopulta käsitelty vain 

erittäin pieneltä osalta, joka näkyy päätöksessä 27.5.2011. Tässä vai-

heessa ei varsinaisia määriä ole käsitelty ollenkaan. 
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Hovioikeudessa vaadimme asiaa käsiteltäväksi uudestaan kaikessa laa-

juudessaan, joko hovioikeudessa tai palautettuna käräjäoikeuteen. 

 

Lukemalla käräjäoikeuden pöytäkirjat, voidaan todeta, että asia on niin 

merkityksellinen ja monipuolinen, että sitä ei voi rajata ennen pääkäsit-

telyä ja että kaikki todistajat on voitava kuulla. 

 

On huomattavaa, että kantaja on joutunut hankkimaan näyttöä erittäin 

laajasti vastapuolen kieltäydyttyä yhteistyöstä asian ennakkoselvittämi-

sestä.  

 

Kantajan kannalta myös merkityksellinen kysymys on oikeudenkäynti-

kulujen korvausvelvollisuus. 

 

 

 6. PROSESSIN SISÄLTÖ 

 

6.1 Käräjäoikeuden päätöksien selostukset  

 

Päätöksien sisältö käräjäoikeuden tuomioissa esitetään aluksi. Tämän 

valituksen myöhemmässä kohdassa yksilöidään käräjäoikeuden tekemät 

virheet. 

 

6.2 P e r u s t e l u t 

 

6.2.1 Käräjäoikeuden välituomio- ja päätös 5.5.2009 

 
Käräjäoikeuden välitoimi 

Käräjäoikeus on asianosaisille 27.3.2009 lähettämässään kirjeessä il-
moittanut, että huomioiden jutun laatuja laajuus välituomion antamista 
siitä seikasta sovelletaanko asianosaisten väliseen sopimussuhteeseen 
tiekuljetussopimuslakia, on oikeudenkäynnin kohteen ja todistelun ra-
jaamiseksi pidettävä perusteltuna, ja siihen on siten oikeudenkäymis-
kaaren 24 luvun 6 § 2 momentissa tarkoitettu erityinen syy. 

Käräjäoikeus on myös ilmoittanut ratkaisevansa ennakkoluonteisina ky-
symyksinä välituomion yhteydessä annettavalla erillisellä päätöksellä 
seuraavat seikat: 
 
– mikäli tiekuljetussopimuslaki tulisi sovellettavaksi ja mikäli vastaaja 
olisi kantajan väittämin tavoin aiheuttanut kantajalle vahingon tahalli-
sesti tai törkeällä tuottamuksella, ovatko kantajan vaatimukset tiekulje-
tussopimuslain 41 §:n säännöksen perusteella joiltakin osin vanhentu-
neet; 
 
- vastaajan väitteen kantajan puuttuvasta kanneoikeudesta 1.11.2004 
lukien; 

                     Käräjäoikeus on samalla tiedustellut asianosaisilta, voidaanko yllä esite-  
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                     tyt seikat ratkaista käräjäoikeuden kansliaratkaisulla. Asianosaiset ovat 

                     puolin ja toisin ilmoittaneet, että ratkaisu voidaan antaa kansliaratkaisu-     

                     kansliaratkaisuna. 

 
Käräjäoikeus on vahvistanut välituomiolla, että asianosaisten väliseen 
oikeussuhteeseen sovelletaan tiekuljetussopimuslain säännöksiä.  

      

 KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖSLAUSUMA 

 

Kantajan kannekohdissa 1 - 4 vastaajaan kohdistamat vahingonkorvaus-
vaatimukset sekä toissijaisesti esitetty perusteettoman edun palautusta 
koskeva vaatimus on hylätty vanhentuneina siltä osin, kun vaatimukset 
ovat kohdistuneet aikaan ennen 19.7.2004. 

Puuttuvan asialegitimaation vuoksi kantajan kohdissa 1 - 4 esittämät 
vahingonkorvausvaatimukset sikäli, kun ne kohdistuvat 1.11.2004 jälkei-
seen aikaan, kannekohtien 5 - 6  vaatimukset, sekä vaatimus perusteet-
toman edun palautuksesta sikäli, kun se kohdistuu 1,11.2004 jälkeiseen 
aikaan on hylätty. 

Tiekuljetussopimuslain soveltaminen 

Tiekuljetussopimuslain soveltamisen osalta käräjäoikeus on hyväksynyt 
perustelut, joilla vastaaja on katsonut tiekuljetussopimuslain säännösten 
tulevan sovellettaviksi asianosaisten välisessä oikeussuhteessa. Vastaa-
jan kokonaisvastuu osoitteettoman mainosjakelun eri osatekijöistä on si-
ten kulloiseenkin sopimuskumppaniin nähden sopimusperusteista vahin-
gonkorvausvastuuta, mikä määräytyy tiekuljetussopimuslain säännösten 
mukaan, eivätkä vahingonkorvauslain säännökset tule sovellettaviksi. 
Mainonnassa osoitteeton jakelu on yleisesti tunnettuja käytetty jakelu-
muoto eikä sisällä sen kaltaisia tiekuljetussopimuslain 5 § 2 momentissa 
tarkoitettuja erityispiirteitä, joiden perusteella tiekuljetussopimuslain 
säännösten soveltamista olisi pidettävä kohtuuttomana. 

 
Vanhentuminen 
 

Kannekohtien 1 - 4 kannevaatimusten perustuessa sopimuskokonaisuu-

teen jonka osatekijöihin sovelletaan tiekuljetussopimuslain pakottavia 

säännöksiä, velan vanhentumisesta annetun lain tai vahingonkorvaus-

lain säännökset eivät tule sovellettaviksi. Kantajan kanne on pantu vi-

reille 19.10.2007. Tiekuljetussopimuslain 41 §:ssä säädetyt määräajat 

ovat ehdottomia, eikä niitä voi katkaista muulla tavoin kuin säädetyssä 

määräajassa nostetulla kanteella. Kaikki vahingonkorvausvaatimukset, 

jotka kannekohdissa 1 - 4 on esitetty, ovat siten vanhentuneet niiden 

mainosjakeluiden osalta, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin kolme 

vuotta kolme kuukautta ennen kanteen vireillepanoa eli ennen ajankoh-
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taa 19.7.2004 siinäkin tapauksessa, että vastaaja olisi aiheuttanut kan-

tajalle vahinkoa tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 
Hallituksen esityksessä tiekuljetussopimuslain 41 §:ssä säädettyjen mää-
räaikojen osalta on todettu, e t tä  ”Pykälä  koskee kaikkia lain alaisia 
kuljetuksista aiheutuvia kanteita, vaikka riidan kohteena olevasta oike-
uskysymyksestä ei olisi laissa säännöstä". Näin ollen myös kantajan pe-
rusteettoman edun palautukseen perustuvat vaatimukset ovat vanhen-
tuneet vastaavalta ajanjaksolta. 

 

Kantajan asialegitimaatio 

Kantajan vahingonkorvausvaatimukset perustuvat siihen, että vastaaja 
ei olisi täyttänyt osoitteettomasta mainosjakelusta tekemänsä sopimuk-
sen sopimusvelvoitteita. Koska vastaajan vahingonkorvausvastuu osoit-
teettomassa mainosjakelussa on tiekuljetussopimuslakiin perustuvaa so-
pimusvastuuta ja. koska tiekuljetussopimuslain säännökset ovat pakot-
tavaa oikeutta, vahingonkorvauslain säännökset vahingonkorvausvas-
tuusta eivät tule sovellettaviksi. 

Asianosaisten lausumista ja asiakirjaselvityksestä ilmenee, että kantajan 
mainosten osoitteeton jakelu on 1.11.2004 jälkeen tapahtunut vastaajan 
ja Riihimäen Kirjapaino Oy:n välillä tehdyn sopimuksen perusteella. Ky-
seisen ajankohdan jälkeen vastaajan sopimusvelvoitteet kantajan osoit-
teettomien mainosten jakelussa ovat kohdistuneet Riihimäen Kirjapaino 
Oy:öön, ja vastaaja on ollut kantajaan nähden ulkopuolinen taho. Se 
seikka, että teknisesti kantaja on kyseisen sopimuksen jälkeenkin saanut 
jakelun ennakkotiedon kantajalta, ei muodosta sopimussuhdetta kanta-
jan ja vastaajan välille. Riihimäen Kirjapaino Oy ei myöskään ole voinut 
yksipuolisesti vastaajaa sitovasti siirtää sopimuskumppanuuteensa pe-
rustuvaa kanneoikeuttaan kantajalle. Ajankohdan 1.11.2004 jälkeen vas-
taajan laskutus on kohdistunut Riihimäen Kirjapaino Oy:hyn, joten sikäli 
kun vastaaja väitettyjen jakelussa tapahtuneiden suoritusvirheiden pe-
rusteella olisi saanut perusteetonta etua, vastaaja ei ole saanut etua kan-
tajan kustannuksella. 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo, että vastaajan kannekoh-

tien 1 - 4 vaatimukset, jotka kohdistuvat ajankohdan 1.11.2004 jälkei-

seen aikaan, kannekohtien 5 - 6  vaatimukset ja vaatimus perusteettoman 

edun palautuksesta sikäli, kun vaatimus kohdistuu 1.11.2004 jälkeiseen 

aikaan, on kantajan puuttuvan asialegitimaation vuoksi hylättävä 

 

6.2.2 Kantajan kannanotot seikkoihin, joilla kannetta rajattiin: 

 

Käräjäoikeuden tuomio on virheellinen, koska siinä on tehty väärä johto-

päätös vastaanotetun todistelun ja tapahtumatietojen perusteella. Kan-

netta on virheellisesti rajattu. 
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Kantajan vastaus välituomion antamista koskevaan pyyntöön 

Kantaja on vastustanut välituomion antamista sillä perusteella, että vä-
lituomion kohteena olevien seikkojen käsitteleminen vaatisi lähes täysi-
mittaisen todistelun. 

Välipäätöksessä 5.5.2009 on annettu tuomiolauselman ohella kolme 

muuta eri päätöstä tai päätöskohtaa. 

 

Päätöskohdat ovat; 

 

6.2.2.1       Tuomiolauselma tiekuljetuslain soveltamisesta 19.10.2007  

                  tehtyyn kanteeseen 

 

6.2.2.2 Kanteessa esitettyjen vaatimusten vanhentuminen 

 

6.2.2.3 Perusteettoman edun palautusvaatimusten hylkääminen 

 

6.2.2.4 Kantajan asialegitimaation epääminen 1.11.2004 jälkeiseltä 

                  ajalta 

 
6.2.2.1.1 Tiekuljetussopimuslaki. Tiekuljetussopimuslain soveltaminen 

 

Tiekuljetuslain soveltaminen edellyttää ko. lain 1 §:n mukaan yksiselit-

teisesti sopimukseen perustuvaa vastikkeellista moottoriajoneuvolla ta-

pahtuvasta tavaran kuljetuksesta Suomessa. 

 

Postin suorittama Savenmaa KY:n mainoslehden jakelu on tapahtunut 

haja-asutusalueilla pääosin autoista.  

 

Taajamissa jakelu kuitenkin on tapahtunut pääosin polkupyöristä tai 

muuna, ei moottoriajoneuvosta tapahtuvana jakeluna. 

 

Mainitusta johtuen tiekuljetussopimuslain soveltaminen ns. pakottavana 

lakina Savenmaa Ky:n mainosjakeluun ja 19.10.2007 tehtyyn kanteeseen 

on selkeästi kyseisen lain 1 §:n vastaista. 

 

Tiekuljetussopimuslain soveltaminen edellyttää myös kauppaa tavarasta 

tavaran lähettäjän ja tavaran vastaanottajan kesken, sekä tavaran myy-

jän eli lähettäjän ja tavaran ostajan eli vastaanottajan keskeistä sopi-

musta siitä, että tavara toimitetaan vastaanottajalle rahdinkuljettajan 

toimittamana rahtina. 

 

Tällaista kauppaa ja/tai sopimusta mainospostin jakelussa mainostajan 

ja mainospostin saajan kesken ei ole. Koska mainittuja tiekuljetussopi-

muslaista johdettuja ehtoja mainospostin jakelu postin kautta ei täytä, 

niin tämänkin vuoksi tiekuljetussopimuslain soveltaminen ns. pakotta-

vana lakina Savenmaa Ky:n mainosjakeluun ja 19.10.2007 tehtyyn kan-

teeseen on selkeästi kyseisen lain vastaista. 
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Tiekuljetuslain soveltaminen edellyttää myös vahingon syntymistä lähe-

tetyn tavaran vastaanottajalle ja tästä syntyvää tavaran vastaanottajan 

muistutusoikeutta ja muistutusmahdollisuutta. 

   

Tällaista vahinkoa ei mainospostin saajan osalta voida osoittaa.  

Ei voida osoittaa myöskään sitä, että mainospostin saajalla olisi mahdol-

lisuus muistuttaa tiekuljetussopimuslain 40 a ja 41 §:n mukaisesti esim. 

tavaran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta ja viivästymi-

sestä. Myös tämän vuoksi tiekuljetussopimuslain soveltaminen ns. pakot-

tavana lakina Savenmaa Ky:n mainosjakeluun ja 19.10.2007 tehtyyn 

kanteeseen on selkeästi kyseisen lain vastaista. 

 

Tiekuljetussopimuslain 40 a ja 41 §:n mukaan muistutuksen tekee tava-

ran katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumisesta ja viivästymisestä 

tavaran vastaanottaja. Mainitusta johdettuna ko. lain mukaan kanteen 

nostaa myös se tavaran vastaanottaja joka on em. syistä kärsinyt vahin-

koa. Koska mainospostin katoamisesta, vähentymisestä, vahingoittumi-

sesta ja viivästymisestä ei voida mainospostin tarkoitetun saajan katso-

neen kärsineen vahinkoa, ei hän voi nostaa kannetta tiekuljetussopimus- 

tai muunkaan lain nojalla vahingosta, jota ei voida osoittaa hänelle syn-

tyneen. Em. vuoksi tiekuljetussopimuslain soveltaminen ns. pakottavana 

lakina Savenmaa Ky:n mainosjakeluun ja 19.10.2007 tehtyyn kanteeseen 

on selkeästi myös tästä syystä kyseisen lain vastaista. 

 

6.2.2.1.2 Tiekuljetuslain soveltaminen on tehtyjen sopimuksien 

vastaista 

 

Sopimusten liitteiden mm. Suomen posti Oyj:n yleisten sopimusehtojen 

(YSE) kohtien 25, 22 ja 12 mukaan noudatetaan ja Postin vastuu mää-

räytyy ensisijaisesti sopimuksen ja sen liitteiden pohjalta ja vasta toissi-

jaisesti noudatetaan postipalvelu- tai tiekuljetussopimuslakia tai Maail-

man postiliiton sopimuksia ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. 

 

Lisäksi ko. sopimuskohdan 12. mukaan posti vastaa mm. palvelukatkok-

sista, viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat postin 

toiminnasta ja postin palveluista, ohjelmistosta, laitteista tai tietoliiken-

neyhteyksistä joista 19.10.2007 tehdyssä kanteessa ensisijaisesti on ky-

symys. 

 

Suomen Posti OYJ on selkeästi rikkonut kantajan kanssa tekemiään so-

pimuksia.  

   

Esimerkki ilmoitusvelvollisuuden osalta: 

 

Vastaaja sopimusten ja ykkösosoitteettoman hinnasto ja toimitusehtojen 

mukaan määräpäiväjakeluissa on sitoutunut siihen, että lähetykset jae-

taan 92 %:n varmuudella määräpäivänä ja loput lähetyserän mainokset 
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viimeistään kahden seuraavan työpäivän aikana, eli kaikki lähetyserän 

mainokset jaetaan. Lähetyserät jaetaan siis 100 %. Tähän liittyen vastaa-

ja on Suomen Posti OYJ:n yleiset sopimusehtojen kohdassa 13. sitoutu-

nut siihen, että mikäli lähetyksiä ja/tai aineistoa ei voida käsitellä sovi-

tulla tavalla, eli jakelupalvelua ei voida suorittaa sovitulla, siis tilatulla 

tavalla, Suomen Posti OYJ:n velvollisuutena on ilmoittaa siitä asiakkaal-

le. Vaikka vastaaja on asian käsittelyn yhteydessä myöntänyt, että luvat-

tuja jakeluja ei ole sopimuksen mukaisesti voitu suorittaa, niin tätä 13 

kohdan ilmoitusvelvollisuutta velvollisuutta vastaaja ei ole koskaan suo-

rittanut sopimansa mukaisesti. 

 

Sopimusrikkomus on nyt saanut jatkoa siinä, että Suomen Posti OYJ:n 

yleisten sopimusehtojen erimielisyydet sovitaan ensisijaisesti keskinäisin 

neuvotteluin. Tähän vastaaja ei kuitenkaan ole suostunut. Asialle jatkoa 

on se, että vastaaja vaati sopimusten vastaisesti asian käsittelyä käräjä-

oikeudessa tiekuljetussopimuslain vastaisesti. 

 
6.2.2.1.3 Muut tiekuljetussopimuslain soveltumattomuutta puol-

tavat seikat   

Kantaja on todennut, että yksittäisiin lähetyksiin voitaisiin soveltaa tie-
kuljetussopimuslakia, mutta kanteessa ei ole kysymys siitä. Kanne ei pe-
rustu tiekuljetussopimuslakiin. Tiekuljetussopimuslakia ei myöskään sen 
1 luvun 2 §:n mukaan sovelleta posti- ja lennätinlaitoksen suorittamaan 
postilähetysten kuljettamiseen. 

Tiekuljetussopimuslaki ei sovellu osoitteettomien kujeiden ja lähetysten 
jakeluun, koska tiekuljetussopimussopimuslaissa edellytetään, että vas-
taanottajan tulee olla tunnettu ja muun muassa reklamointivelvollisuus 
ja -oikeus on asetettu vastaanottajalle. Taho, joka ei tiedä lähetyksestä, 
ei voi reklamoida sen puuttumisestakaan. Myöskään kantaja ei ole voi-
nut vedota mainosten jakamattomuuteen, ennen kuin on saanut siitä tie-
don. 

Kanteessa ei ole kysymys tiekuljetussopimuslain soveltamisen piiriin 
kuuluvista lähetyksistä vaan siitä sopimuskokonaisuudesta, joka on edel-
tänyt rahtikirjojen laatimista. Kantajan ja vastaajan välisessä yhteis-
työssä kysymys on normaalista liikesopimuksesta, ei tiekuljetussopimus-
lain mukaisesta kuljetussopimuksesta, Vahingonkorvausvaatimus ei pe-
rustu kuljetukseen, vaan vastaajan ilmoittamien puutteellisesti päivitet-
tyjen liian suurien talousmäärien johdosta jakeluun jätetyistä liiallisista 
mainoslehtimääristä, puutteellisesti päivitetyistä virheellisistä lähetys-
ten ohjaustiedoista ja virheellisestä ohjeistuksesta sekä hyväksytyistä 
sittemmin vääriksi osoittautuneista ennakkoilmoitusten hyväksymisistä. 

Mikäli katsottaisiin tiekuljetussopimuslain tulevan sovellettavaksi, osoit-
teetonta jakelua on pidettävä tiekuljetussopimuslain 5 §:ssä tarkoitettu-
na poikkeuksellisenlaatuisena kuljetuksena, joka oikeuttaa poikkeamaan 
tiekuljetussopimuslain säännöksistä, koska 

Vastaajan sopimuksessa vaaditaan mainokset toimitettavaksi Helsingin 
postikeskukseen, 
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Kirjapainosta mainokset on kuljetettu Kelpo Kuljetuksella Helsinkiin, 

Sopimuksen mukaisesti kantaja on toimittanut mainokset vastaajan 
osoittamaan paikkaan eli Nivalan Postiin, Ylivieskan Postiin ja viimeksi 
Helsingin jakelukeskukseen, 

Sopimuskumppanina on tavaran lähettäjä, joka ei voi itse tarkastaa ta-
varan saapumista perille ja reklamoida siitä, mainosjakelun veloitus pe-
rustuu työsuoritukseen eikä niiden kuljettamiseen lähtöpaikasta määrä-
paikkakunnalle, eikä sille ole määrätty vastaanottajaa kuten rahdille, -
jakelun vastaanottaja on jakelun suorittajan itse määrittelemä taho, jolle 
suoritetaan ryhmäjakelu. 

6.2.2.1.4 Käräjäoikeuden päätös tiekuljetuslain soveltamisesta 

Käräjäoikeus on katsonut, että asiaan sovelletaan Tiekuljetussopimusla-

kia. Ohessa kantajan väitteitä ja selvityksiä siitä, miksi Tiekuljetussopi-

muslaki ei sovellu. 

 

Helsingin käräjäoikeuden kanteen Savenmaa Ky / Itella Oyj täydennys-

pyynnön johdosta. 

 

6.2.2.1.5 Poimintoja ja näkemyksiä tiekuljetussopimuslaista 

(345/1979). Seikat, jotka osoittavat käsittelyn jälkeenkin, että kä-

räjäoikeuden rajaus oli virheellinen.  

 

Alla on koottuna kantajan näkemyksiä tiekuljetussopimuslaista ja sen 

soveltumisesta kantajan ja vastaajan välisessä sopimussuhteessa. 

 

3 LUKU  

Sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet 

 

12 §  

Rahdinkuljettajan tarkastusvelvollisuus 

 

Jos rahtikirja on tehty, rahdinkuljettajan tulee ottaessaan tavaran kulje-

tettavakseen tarkastaa, vastaavatko rahtikirjaan merkityt tiedot kollien 

lukumäärää, merkkejä ja numeroita. Jollei hän kohtuudella voi tarkastaa 

näitä tietoja tai jos hän epäilee, että rahtikirjassa annettu tieto ei ole oi-

kea, hänen on tehtävä tästä rahtikirjaan varauma ja samalla ilmoitettava 

sen syy. 

 

Jollei kotimaisessa kuljetuksessa käytetä rahtikirjaa, rahdinkuljettajan 

tulee, milloin olosuhteista ei muuta johdu, tarkastaa tavaran ja pakkauk-

sen havaittavissa oleva tila sekä ilmoittaa lähettäjälle aiheellisiksi katso-

mansa varaumat. 

 

Tässä: 

 

- Kuljetuksissa ei ole käytetty lain tarkoittamaa rahtikirjaa. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
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- Vastaaja ei ole esittänyt lain tarkoittamia varaumia. 

 

19 §  

Vastuu ohjeen noudattamatta jättämisestä 

Jos rahdinkuljettaja ei noudata ohjetta, jota hänen 17 ja 18 §:n mukaan 

on noudatettava, taikka kansainvälisessä kuljetuksessa noudattaa ohjetta 

vaatimatta rahtikirjan lähettäjänkappaleen esittämistä, hän on vastuussa 

tästä aiheutuvasta vahingosta. 

 

Tässä: 

 

- Vastaaja ei ole noudattanut Savenmaa Ky:n kimppulappuun merkitse-

mää ohjetta mainoslehtien kuljettamisessa talouksille, eli on jättänyt ja-

kamatta tai jakanut myöhässä. 

 

22 §  

Kuljetuksen suorittamisen esteet 

 

Jos ennen tavaran saapumista määräpaikkaan ilmenee, että rahdinkul-

jettaja ei pysty täyttämään sopimusta rahtikirjan mukaisesti tai, kotimai-

sessa kuljetuksessa, sovitulla tavalla, rahdinkuljettajan on pyydettävä oh-

jeita siltä, jolla 17 ja 18 §:n mukaan on oikeus määrätä tavarasta. 

 

Tässä: 

 

- Vastaaja ei ole koskaan pyytänyt lain tarkoittamaa ohjetta kantajalta 

vaikka ei ole voinut täyttää jakelua tilatulla ja sovitulla tavalla. 

 

- Kantajan ja vastaajan sopimuksen on em. tarkoittava sama maininta, 

eli että ellei jakelua voida suorittaa sovitulla tavalla, vastaajan velvolli-

suus on ilmoittaa siitä kantajalle. Posti ei ole ilmoittanut. 

 

4 LUKU  

Rahdinkuljettajan vastuu 

 

27 §  

Vastuun edellytykset 

Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai 

vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välise-

nä aikana. Hän vastaa myös vahingosta, joka aiheutuu tavaran luovutuk-

sen viivästymisestä. 

 

32 §  

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus 

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on lasket-

tava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paik-

kakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käy-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
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vän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, las-

ketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan. 

Lisäksi on rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut 

korvattava. Ne on korvattava kokonaan, jos tavara on kadonnut. Muussa 

tapauksessa niistä on korvattava tavaran vähentymistä vastaava osa. 

 

 

38 §  

Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus 

Jos rahdinkuljettaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä 

huolimattomuudesta, hän ei voi vedota niihin tämän luvun säännöksiin, 

jotka vapauttavat hänet vastuusta tai rajoittavat vastuuta taikka siirtävät 

todistamisvelvollisuuden toiselle. 

 

Tässä: 

 

- Koska vastaaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huo-

limattomuudesta, vastuurajoitukset eivät tule sovellettavaksi korvaus-

vaatimuksiin. 

 

- Koska vastaaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huo-

limattomuudesta, todistusvelvollisuus on vastaajalla. 

 

5 LUKU  

Vahingonkorvauksen sovittelu 

 

39 §  

Sovittelu kotimaisessa kuljetuksessa 

Jos kotimaisessa kuljetuksessa lähettäjä tai, jollei tällainen kuljetus ole 

ammattimaista tavarankuljetusta, rahdinkuljettaja on tämän lain mu-

kaan joutunut vahingonkorvausvelvolliseksi, vahingonkorvausta voidaan 

sovitella, jos se harkitaan kohtuuttoman raskaaksi tai jos vahingon mää-

rään, otettuihin vakuutuksiin ja vakuuttamismahdollisuuksiin sekä mui-

hin olosuhteisiin nähden taikka erityisestä syystä harkitaan kohtuullisek-

si, että vahingonkärsineen on kokonaan tai osittain kärsittävä vahinko. 

Tahallisesti aiheutetusta vahingosta on kuitenkin suoritettava täysi kor-

vaus, jollei erityisestä syystä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta. 

 

Tässä: 

 

- Koska tai jos vastaaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti, niin sovitte-

lu ei tule kysymykseen. 

 

6 LUKU  

Muistutukset, vanhentuminen ja kanteen nostaminen 

 

40 a § (25.2.1983/208)  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a25.2.1983-208
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Muistutus vähentymisestä, vahingoittumisesta ja viivästymisestä kotimai-

sessa kuljetuksessa 

Kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta 

on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos 

vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa 

tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai 

sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja 

ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. 

  

Jos tässä pykälässä tarkoitettu muistutus laiminlyödään, on kannevalta 

menetetty, jollei rahdinkuljettajan tai sen, jonka menettelystä hän 10 §:n 

mukaan vastaa, syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. 

 

Tässä: 

 

- Lain perusteella muistutuksen eli reklamaation tekeminen kuuluu tava-

ran vastaanottajalle, ei lähettäjälle eli kantajalle. 

 

- Kantajan ja vastaajan välisessä sopimusliitteessä on sama määräys. 

 

- Kun vastaaja ei ole noudattanut sovellettavaa lakia eikä sopimusehtoja 

siitä, että tilattua ja sovittua jakelua ei voida sopimuksen mukaisesti suo-

rittaa, ei kantajakaan ole voinut reklamoida kuin vasta jos on saanut  asi-

asta eli jaon puutteista muuta kautta tiedon. 

 

- Kantajan velvollisuus lain ja sopimuksen mukaan ei ole edes reklamoida, 

eikä kannevaltaa reklamoimatta jättämisestä em. syystä voida menettää. 

 

- Kun vastaajan syyksi jää tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, ei kan-

nevaltaa ole menetetty tästäkään syystä. 

 

41 §  

Vanhentuminen 

Tässä laissa tarkoitettua kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuo-

den kuluessa tai, jos kanteen perusteena on tahallisuus tai törkeä huolimat-

tomuus, kolmen vuoden kuluessa. Tämä määräaika alkaa: 

 

1) kun tavara on vähentynyt tai vahingoittunut tai sen luovutus on viiväs-

tynyt, tavaran luovutuspäivänä; 

2) kun tavara on kadonnut, kolmenkymmenen päivän kuluttua sovitusta 

luovutuspäivästä tai, milloin erityistä luovutuspäivää ei ole sovittu, kuu-

denkymmenen päivän kuluttua siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kul-

jetettavakseen; sekä 

3) muussa tapauksessa kolmen kuukauden kuluttua kuljetussopimuksen 

tekemisestä 

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345#a345-1979
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Tässä: 

 

- Kun kanteen perusteena on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, kan-

ne vireillepano kolmen vuoden ja lainkohdan kohdan 3) perusteella kolmen 

kuukauden kuluessa toteutuu.” 

 

6.2.2.2.1 Vaatimukset eivät ole vanhentuneet 

 

Käräjäoikeus on 5.5.2009 antamassaan välipäätöksessään päättänyt, että 

19.10.2007 tehdyssä kanteessa kohdissa 1 - 4 esitetyt vaatimukset ovat 

vanhentuneita niiden mainosjakelujen osalta jotka on suoritettu aiemmin 

kuin kolme vuotta kolme kuukautta ennen kanteen vireille panoa 

19.10.2007 vaikka vastaaja olisi aiheuttanut kantajalle vahinkoa tahalli-

sella tai törkeällä tuottamuksella. Jos asiaan sovelletaan tiekuljetussopi-

muslakia, niin näin on. Tapaukseen tiekuljetuslain soveltaminen on kui-

tenkin kohdassa 1 mainittuun perustuen tiekuljetussopimuslain vastaista 

ja näin myöskään kanteessa esitetyt vaatimukset eivät ole vanhentuneita. 

 

Välipäätöksellä on päätetty, että myös perusteettoman edun palautusvaa-

timus olisi tiekuljetussopimuslakia sovellettaessa em. tavoin vanhentunut. 

Perusteluna tulkinnalle käräjäoikeus esittää hallituksen esityksessä ole-

van maininnan siitä, että lain 41 §:n vanhentumissäännös koskee kaikkia 

lainalaisia kuljetuksia koskevia kanteita, jne. 

 

Asiaan on ensiksi todettava se, että kanteeseen ei tule edellä esitetyn pe-

rusteella soveltaa tiekuljetussopimuslakia.  

 

Toiseksi asiaan on todettava se, että laissa velan vanhentumisesta 

15.8.2003/728, joka velan vanhentumista koskevana erityislakina  on halli-

tuksen epämääräisiä esitysperusteluja vahvempi. Ko. laissa määrättään 

perusteettoman edun palauttamisen vanhentumisesta siten, että vanhen-

tuminen alkaa siitä, ”kun vaatimuksen esittäjä on saanut tietää tai hänen 

olisi pitänyt tietää erehdyksessä tehdystä maksusta, sopimuksen pätemät-

tömyydestä tai muusta edun palautuksen perustana olevasta tapahtumas-

ta ja perusteettoman edun saajasta.” 
 

Lisäksi vastaajan sopimuksenvastainen menettely on ollut tahallista tai 
ainakin törkeän huolimatonta eivätkä kantajan vaatimukset ole van-
hentuneet, koska kantaja on eri tavoin reklamoinut sopimusrikkomuksista 
sopimusehtojen mukaisesti heti niistä tiedon saatuaan. 

Vahingonkorvausvaatimukset eivät kohdistu tiekuljetussopimuslain  
41 §:ssä tarkoitettuun kuljetukseen, vaan vastaajan ilmoittamien puut-
teellisesti päivitettyjen liian suurien talousmäärien johdosta jakeluun jäte-
tyistä liiallisista mainoslehtimääristä, puutteellisesti päivitetyistä virheel-
lisistä lähetysten ohjaustiedoista ja virheellisestä sekä epäselvästä ohjeis-
tuksesta. Kun kantaja näin ollen on esittänyt vaatimuksilleen velan van-
hentumisesta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaisen eri vastuuperus-
teen, tiekuljetussopimuslain 41 §:n erityissäännös, joka koskee vain laissa 
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mainittua kuljetusta, ei tule sovellettavaksi. Kyseinen säännös ei koske 
vastaajan aiheuttamaa vahinkoa tai saamaa perusteetonta etua. Velan 
vanhentumisesta annetun lain säännösten nojalla kantajan vahingonkor-
vausvaatimukset ja perusteettoman edun palautusta koskevat vaa-
timukset eivät ole vanhentuneet. 

6.2.2.2.2 Vanhentuminen perusteettomassa edussa 

 

Käräjäoikeus on 5.5.2009 antamallaan välipäätöksellä hylännyt kanteessa 

toissijaisena vaatimuksena olevan perusteettoman edun palautusvaati-

muksen vanhentuneena ajalta ennen 19.7.2004, sekä asialegitimaation 

puuttumisen vuoksia 1.11.2004 jälkeiseltä ajalta. 

 

Perusteettoman edun palautukseen ei voida soveltaa tiekuljetussopimus-

lakia koska tiekuljetussopimuslaki ei asiaa tunne. Samalla se merkitsee 

sitä, että perusteettoman edun palautusvaatimukseen ei voida soveltaa 

em. lain mukaisia reklamointi- tai vanhentumissäännöksiä. 

 

Perusteettoman edun palautusvaatimukseen tulee soveltaa vanhentumi-

sen osalta Velan vanhentumislakia 15.8.2003/728, sen 7 ja 8 §:ä, joiden 

mukaan perusteeton etu vanhenee kymmenessä vuodessa siitä kun se on 

huomattu. 

 

6.2.2.2.3.1 Vastaaja on saanut perusteetonta etua 

 

Velan vanhentumisesta annetun 15.8.2003/728 lain 7 §:n kohdan 4 mu-

kaan velan vanhentuminen perusteettoman edun palautuksessa alkaa ku-

lua siitä ”kun vaatimuksen esittäjä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt 

tietää erehdyksessä tehdystä maksusta, sopimuksen pätemättömyydestä 

tai muusta edun palautuksen perustana olevasta tapahtumasta ja perus-

teettoman edun saajasta”. Vanhentumisaika em. ajankohdasta lukien ko. 

lain 4 §:n mukaan on kolme vuotta.  

  

Suomen Posti OYJ:n saamasta perusteettomasta edusta, jonka palautta-

mista kanteessa on toissijaisesti vaadittu, kantaja on saanut tiedon vuo-

den 2006 alussa, joten kanne on pantu asiassa vireille ennen 3 -vuoden 

vanhentumisajan päättymistä. 

 

Kyseisen lain 1 §:n soveltamista koskevassa määräyksessä on lueteltu ne 

tapaukset joihin ko. lakia ei sovelleta. Luettelossa ei ole mainintaa siitä, 

että velan vanhentumista ja perusteettoman edun palautussäädöstä ja ko. 

lakia ei sovellettaisi esim. tiekuljetussopimuslakia sovellettaessa. 

 

6.2.2.4.1 Asialegitimaatio. Käräjäoikeuden tulkinta asialegitimaation  

 puuttumisesta 1.11.2004 jälkeiseltä kanneajalta on samoin virheellinen. 

   

 Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412, 2. luvun 1 §:n mukaan, ”Joka tahalli-

sesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen kor-

vaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.”  
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Kyseisessä asiassa Suomen Posti OYJ on saanut perusteetonta etua ja ai-

heuttanut kantajalle suurta vahinkoa laskuttamalla sellaisesta palvelusta 

ja työstä jota se ei ole tehnyt.  

 

Se, että perusteettoman edun laskutus ja maksut ovat tapahtuneet em. 

ajalta Riihimäen Kirjapaino Oy:n/Suomen Lehtiyhtymä Oy:n kautta ei 

poista sitä, että viimekätinen vahingonkärsijä ja maksaja ei olisi kantaja 

eli Savenmaa Ky. Mainituilta osin käräjäoikeuden tulkinta siitä, että kan-

taja ei olisi kärsinyt asiassa vahinkoa, on todella ihmeellinen, perusteeton 

ja täysin virheellinen. 

 

 Käräjäoikeuden se tulkinta, että koska asiaan sen mielestä ja päätöksen 

mukaan tulee soveltaa tiekuljetussopimuslakia, asialegitimaatiota ei olisi, 

koska kantajan ja vastaajan välistä suoraa sopimusta käräjäoikeuden tul-

kinnan mukaan ei 1.11.2004 jälkeen ollut, on monestakin syytä virheelli-

nen. Asialegitimaation oikeutuksen osalta viittaamme em. vahingonkor-

vauslakiin ja lisäksi myös tiekuljetussopimuslain 47 §:n. 
 

Kantaja on vuoteen 2005 saakka ollut suorassa sopimussuhteessa vastaa-

jaan ja sen jälkeen Lehtiyhtymä Oy on antanut toimeksiannot vastaajalle. 

Lehtiyhtymä Oy on 28.12.2005 allekirjoitetulla sopimuksella siirtänyt sel-

vitysoikeuden kantajalle. Jakelun ennakkotiedot vastaaja oli saanut aina 

suoraan kantajalta oli sopimusta tai ei, ja kantaja katsoo tietojen antami-

sen muodostaneen sopimussuhteen, koska mainokset oli jaettu vastaajan 

välityksellä. Siltä osin, kun vastaaja on sopinut Lehtiyhtymä Oy:n kautta 

lehden jakamisesta, sopimusrikkomuksista aiheutuneet vahingot on kär-

sinyt kantaja eikä Lehtiyhtymä Oy. 

Jos katsottaisiin, että l.ll.2004 lukien kantajalla ei olisi oikeutta vaatia 
vastaajalta sopimusperusteista vahingonkorvausta, kantajalla on oikeus 
vaatia vastaajalta vahingonkorvausta vahingonkorvauslain 2 luvun 2 §:n 1 
momentin nojalla. 

Mikäli käräjäoikeuden 5.5.2009 antama välipäätös siitä, että tapaukseen 

tulee soveltaa tiekuljetussopimuslakia on oikea ja jää voimaan, niin pää-

töksen se osa, joka koskee asialegitimaatiota ajankohdan 1.11.2004 jälkeen 

on selkeässä ristiriidassa ko. tiekuljetussopimuslain 47 ja 48 §:n kanssa. 

Lain 47 §:n mukaan kun kanne voidaan nostaa joko viimeistä rahdinkul-

jettajaa (joka oli koko 19.10.2007 tehdyssä kanteessa mainitulta ajalta 

Suomen Posti OYJ) vastaan, tai sitä vastaan jonka aikana vahinkotapah-

tuma sattui. Kantajan Riihimäen kirjapaino Oy:n /Suomen Lehtiyhtymä 

Oy:n kanssa tekemän sopimuksen jälkeen ensimmäinen rahdinkuljettaja 

oli ko. sopimuskumppani.  

 

Lain 48 §:n mukaan perättäiskuljetuksesta vastaavat jakavat vahingon-

korvausvastuun ko. lainkohdan määräämällä tavalla. 
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Jos tiekuljetuslaki jää tapaukseen sovellettavaksi, tulee käräjäoikeuden 

päätös asialegitimaation puuttumisesta kumota ja oikeus vahingonkor-

vauskanteeseen kantajalle asiassa palautettava. 

 

6.3.1 Käräjäoikeuden välituomio- ja päätös 27.5.2011/ 19949 

 
Tuomiolauselma 

Kantajan perusteettoman edun palautusta koskeva vaatimus on jätetty 
tutkittavaksi ottamatta siltä osin, kun vaatimus on ylittänyt 1.313.540.47 
euroa ja siltä osin. kun vaatimus on kohdistettu 19.7.2004 edeltävään ai-
kaan tai 1.11.2004 jälkeiseen ajanjaksoon. Muilta osin kanne on hylätty. 

Savenmaa Ky on velvoitettu korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut 
157.437,79 eurolla korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen siitä 
lukien, kun kuukausi on kulunut tuomion antamispäivästä. 

Tuomion perustelu 

Käräjäoikeus on todennut, että 5.5.2009 antamassaan välituomiossa ja 
päätöksessä käräjäoikeus on ratkaissut asian siltä osin, kun kanne on 
kohdistunut 19.7.2004 edeltävään aikaan tai 1.11.2004 jälkeiseen aikaan. 
Tässä ratkaisussa on edelleen ollut kyse välituomiosta. jossa ei ole otettu 
kantaa vaatimusten määrään. 

Alkuperäisessä kanteessaan kantaja on vaatinut perusteettoman edun pa-
lautuksena enimmäismääräisesti 1.313.540.47 euroa. Sen jälkeen, kun kä-
räjäoikeus oli 5.5.2009 antamassaan välituomiossa ja päätöksessä hylän-
nyt perusteettoman edun palautusta koskevan vaatimuksen, kantaja on 
esittänyt määrällisesti ensisijaisena vaatimuksena 1.858.243 euron vaati-
muksen kohdistuen aikavälille 19.7.1997 - 30.6.2007. Siltä osin. kun kan-
nevaatimus ylittää 1.313.540. 47 euron alkuperäisen enimmäismääräisen 
kannevaatimuksen kyseessä on kielletty kanteenmuutos. joten vaatimus 
on 1.313.540.47 euroa ylittäviltä osin jätettävä tutkittavaksi ottamatta. 
Perusteettoman edun palautusta koskeva vaatimus on annetussa välituo-
miossa ja päätöksessä hylätty siltä osin. kun se oli kohdistettu aikaan en-
nen 19.7.2004 ja aikaan jälkeen 1.11.2004. Vaatimus on jo ratkaistulta 
osin jätettävä tutkittavaksi ottamatta. 

 Käräjäoikeuden perustelut: 

 
Perustelu kannekohtaan 1 ( Jakelumäärätiedot ym. ) 

On yleisesti tiedossa, että eri asioiden tilastointi ei ole aukotonta, vaan se 
sisältää aina jonkinasteisen virhemarginaalin. Käsiteltävänä olevassa asi-
assa tilastoinnin kohteena on ollut eri syistä jatkuvasti muuttuva postin-
jakelukenttä. Mainoskieltotalouksien määrät ovat perustuneet kantajan 
omaan arvioon, jonka oikeellisuutta jälkikäteen on mahdotonta todentaa. 
Todistaja Viljamaan kertomuksesta ilmenee, että mainoskieltotalouksien 
määrissä tapahtuu huomattaviakin muutoksia jopa vuodenajoittain. 

Kantajan väite väärien lukumäärätietojen antamisesta perustuu lähinnä 
Hannu Pihlajamaan omiin havaintoihin sekä Häyrysen ja Niemen tutki-
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muksiin, joiden perusteella he ovat tehneet erilaisia oletuksia. ATarget-
tiedostoa kantaja ei ole käyttänyt, joten sillä ei asian ratkaisun kannalta 
ole merkitystä.  

Todistaja Marttisen kertomuksesta ilmenee, että postin jakelumäärätilas-
tot eivät ole verrattavissa tilastokeskuksen tilastoihin siten kuin Häyry-
nen ja Niemi ovat tehneet, koska tilastokeskuksen ja postin tilastoinnin 
peruslähtökohdat ovat erilaiset, eikä vertailuja voi tehdä myöskään kun-
takohtaisesti koska postinumerorajat eivät noudata kuntakohtaisia rajoja.  

Syy Niemen havaitsemien vuoden 2004 manuaalisen postiinjättöluettelon 
ja toisaalta postilta saadun levykkeen tietojen eroihin on jäänyt tarkem-
min selvittämättä. Kuitenkaan selvitys ei osoita, että syynä olisi ollut vas-
taajan tahallinen tai törkeän huolimaton menettely. 

Ennakkotietomenettelyn osalta käräjäoikeus toteaa, että todistajien Hil-
lin. Vauhkosen ja Andersenin kertomuksista ilmenevästi ennakkotieto ei 
ole ollut jakelua ohjaava muulla tavoin kuin resurssien varaamista varten. 
Jakelun kannalta ohjaavana on ollut kimppulappu. eikä vastaajalla ole ol-
lut sopimukseen perustuvaa velvollisuutta ryhtyä vertailemaan ennakko-
tietoilmoituksen ja myöhemmin saamansa ohjaustiedon sisältäneen kimp-
pulapun tietoja toisiinsa. 

Mitä tulee postin ilmoitusvelvollisuuteen ylimääräisistä mainoksista tai 
oikeuteen hävittää toimitetut ylimääräiset mainokset, sopimusehtojen 
mukaan kappalemäärät ovat asiakkaan vastuulla, ja postilla on ollut oike-
us hävittää ylimääräiset mainokset. Sopimusehdoissa postille ei ole asetet-
tu velvollisuutta ilmoittaa ylimääräisistä mainoksista, mikä velvoite il-
meisestikin olisi mahdoton täyttää yksittäiseen asiakkaaseen nähden ot-
taen huomioon käsiteltävät volyymit. 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 
vastaaja olisi kannekohdassa väitetyin tavoin menetellyt tahallisesti tai 
törkeän huolimattomasti. Kannekohdan 1 vaatimus on siten hylättävä tie-
kuljetussopimuslain 41 §:n nojalla vanhentuneena. 

Perustelu kannekohtaan 2 ( Sivukyliin jakamatta jätetyt mainokset ) 

Asiassa on riidatonta, että kantaja ei ole siirtyessään jakelutoimipaikka-
kohtaiseen kimputukseen merkinnyt kimppulappuihin sivukylien posti-
numerolta. Kantaja on väittänyt tehneensä lähetysten kimppulaput vas-
taajalta saamiensa ohjeiden mukaan. 

Ykkösosoitteettoman toimitusehtojen kimputus- ja yksilöintiohjeiden mu-
kaan kimppulappuun on merkittävä postinumeroja osoitetoimipaikka, eli 
ohjeen mukaan lähetyksen merkitseminen on postinumerotasoinen. Näin 
ollen, jos lähetys on sisältänyt useita postinumeroita, kimppulapusta on 
pitänyt ilmetä kaikki postinumerot, joihin asiakas on tahtonut jaon koh-
distaa. Jättäessään ala- postinumerot merkitsemättä kimppulappuun kan-
taja on täyttänyt kimppulaput väärin. Hiili on kertonut ohjeistaneensa 



 
 

30 
 

vastaajaa merkitsemään kaikki postinumerot. mutta jostain syystä vas-
taaja ei ole ohjetta noudattanut.  

Yli 10 vuoden jälkeen ei ole enää mahdollista selvittää minkälaisin sana-
kääntein ohjeistusta on annettuja keskusteluja käyty, mutta on oletetta-
vaa, että Hiili nimenomaisesti kyseisen jakelutoiminnan asiantuntijana on 
antanut oikeat ohjeet, jotka kantaja kuitenkin on käsittänyt väärin. Sopi-
musehtojen mukaan vastuu virheellisistä ohjaustiedoista on tiedon anta-
jalla eli kantajalla. Eri asia on se. että jotkut jakelutoimipaikat ovat saa-
puneen mainosmäärän perusteella tulkinneet kimppulapun ohjaustietoa 
siten, että jakelu on ulotettu myös sivukylille, mutta sopimusperusteisesti 
kyseisenlaista tulkintavelvollisuutta jakelutoimi- paikoilla ei ole ollut, ja 
toisaalta pienemmillä jakelutoimipaikoilla jakamatta jääneiden mainosten 
määrään ei välttämättä ole edes kiinnitetty huomiota, koska mainoslehti-
en jakelussa on tavanomaisia, eitä niitä jää ylitse, kuten todistajien Laiti-
sen. Viljamaan ja Kauppilan kertomuksista on pääteltävissä. 

Kantajan vedotessa tiekuljetussopimuslain 12 §:n mukaisten varaumien 
tekemisen laiminlyömiseen käräjäoikeus toteaa, että kantaja ei ole yksi-
löinyt, missä lähetyserässä tavaran tai pakkauksen havaittavissa oleva ti-
la olisi ollut sellainen. että siitä olisi pitänyt tehdä varauma. Se seikka, et-
tä lähetyksessä tulee liikaa mainoksia, ei ole säännöksen tarkoittama ta-
varan tai pakkauksen tila, joka edellyttäisi varaumien tekemistä. 

Sikäli, kun kantaja on vedonnut tiekuljetussopimuslain 22 §:n mukaiseen 
velvollisuuteen pyytää ohjetta tai yleisten sopimusehtojen 13 kohdan il-
moitusvelvollisuuteen käräjäoikeus toteaa, että vastaajalla on ollut saami-
ensa mainoslähetysten osalta valmius jakaa mainokset kimppulapussa 
annetun ohjeen mukaiseen osoitteeseen, ja niin on tehtykin, joten lakiin 
tai sopimukseen perustuvaa erillistä ilmoitusvelvollisuutta vastaajalla ei 
ole ollut. 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, 
että vastaaja olisi noudattaessaan kirjaimellisesti kimppulapusta ilmene-
vää jakeluohjetta, tai jättäessään erikseen ilmoittamatta tuolloin jakamat-
ta jääneistä sivukylien mainoksista, menetellyt tahallisesti tai törkeän 
huolimattomasti. Kannekohdan 2 vaatimus on siten hylättävä tiekuljetus-
sopimuslain 41 §:n nojalla vanhentuneena. 
 
Perustelu kannekohtaan 3 ( Myöhästynyt jakelu ) 
 
Asiassa on ollut riidatonta, että kanteen kohteena olevalla ajanjaksolla 
kuudessa tapauksessa vastaajan mainosjakelu on myöhästynyt, ja yhden 
tapauksen osalta vastaaja on myöntänyt myöhästymisen johtuneen vas-
taajasta. Muiden tapausten osalta syy jakelun myöhästymiselle on jäänyt 
selvittämättä. 
Käräjäoikeus toteaa, että inhimillisessä toiminnassa voi aina tapahtua ja 
tapahtuu virheitä. Varsinkin suuria määriä käsiteltäessä virheriski kas-
vaa. Kantajan mainoslähetyksissä on toiminut kolme eri tahoa, kantaja, 
kirjapainoja vastaaja. Virheistä aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen on 
varauduttu sekä tiekuljetussopimuslain säännöksissä että vastaajan so-
pimusehdoissa, jotka kummatkin sisältävät säännökset menettelytavoista 
virhetilanteessa. Jos oletettaisiin, että kaikki muutkin kannekohdassa 
tarkoitetut viisi jakelun myöhästymistä olisivat johtuneet vastaajan vir-
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heistä, kyse ei kuitenkaan ole tahallisuudesta tai törkeästä tuottamukses-
ta vaan kuljetusalaan liittyvän toiminnan luonteesta. 
Sikäli kun kantaja on tehnyt olettamuksia muidenkin lähetysten myöhäs-
tymisestä. kyseisestä seikasta ei ole esitetty mitään näyttöä. Kun todistaja 
Kauppilan kertomuksesta ilmenevästi vastaajan lähetyksiä on käsitelty 
25:ssä rullakossa. Yhden rullakon harhautuminen jakelukanavaltaan ei 
osoita, että muutkin 24 olisivat ohjautuneet virheellisesti. 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 
mainoslähetysten myöhästyminen olisi johtunut vastaajan tahallisesta tai 
törkeän huolimattomasta menettelystä. Kannekohdan 3 vaatimus on siten 
hylättävä tiekuljetussopimuslain 41 §:n nojalla vanhentuneena 

 Perustelu kannekohtaan 4 ( Jakelumuutoksista ilmoittamatta jättäminen ) 

Yleisten sopimusehtojen mukaan palveluun oleellisesti vaikuttavista 

muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kuukautta aikaisemmin.  

Todistaja Karlssonin kertomuksesta ilmenee, että jakelutoimipaikan muu-

toksella ei ole asiakkaalle merkitystä, jos kimppulapun osoitetoimipaikka 

on oikein merkitty, koska sen perusteella lähetys postin jakelukeskukses-

sa ohjautuu oikeaan jakelutoimipaikkaan, Muutos ei siten ole sellainen 

oleellisesti vaikuttava muutos, josta pitäisi ilmoittaa. 

 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 

vastaaja olisi menetellyt tahallisesti tai törkeän luottamuksellisesti jättä-

essään kantajalle ilmoittamatta jakelutoimipaikkojen muutoksista. 
 

Perustelu kannekohtaan 5 ( Perusteeton etu ) 

 

Hallituksen esityksessä tiekuljetussopimuslain 41 §:ssä säädettyjen mää-

räaikojen osalta on todettu, että: "Pykälä koskee kaikkia lain alaisista kul-

jetuksista aiheutuvia kanteita, vaikka riidan kohteena olevasta oikeusky-

symyksestä ei olisi laissa säännöstä". Näin ollen kantajan perusteettoman 

edun palautusta koskeva vaatimus on hylättävä tiekuljetussopimuslain 41 

§:n nojalla vanhentuneena. 

 

Oikeudenkäyntikulut 

 

Vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvauksena 163.197.79 

euroa. 

 

Kantaja on myöntänyt vastaajan ilmoittaman tuntiveloitusperusteen 192 

euroa määrältään oikeaksi, mutta paljoksunut oikeudenkäyntikulujen 

määrää ja katsonut kohtuulliseksi korvaukseksi puolet vaaditusta mää-

rästä. 

  

 Käräjäoikeus on todennut, että käsiteltävänä oleva asia on ollut poikkeuk-

sellisen työläs osin siitäkin syystä, että kannevaatimukset ovat osittain 

koskeneet varsin vanhoja tapahtumia. Vastaajan oikeudenkäyntikuluvaa-
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timusta ei näin ollen ole pidettävä kohtuuttomana. Juridisesti asia ei kui-

tenkaan ole laadultaan ollut sellainen, että siinä olisi tarvittu valmiste-

luistunto- ja pääkäsittelyvaiheessa kahta oikeudenkäyntiasiamiestä. Tä-

män vuoksi käräjäoikeus kohtuullistaa oikeudenkäyntikuluvaatimusta 30 

tunnin veloitusta vastaavalla määrällä, eli 5.760 eurolla 

          

                    6.3.2 Kantajan perustelut kannekohtiin: 

 
Kantajan perustelu kannekohtaan 1 (jakelumäärätiedot) 

Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut 
kantajalle vahinkoa asianosaisten välisen sopimuksen ja tiekuljetussopi-
muslain vastaisella tahallisella tai törkeän huolimattomaksi katsottavalla 
menettelyllään antamalla vääriä jakelumäärätietoja, minkä seurauksena 
mainoksia oli lähetetty liikaa jakelutoimipaikkoihin, 

Suomen Posti Oyj oli toimittanut Savenmaa Ky:lle paperiversiona postiin-
jättöluettelot, joissa Suomen Posti Oyj oli antanut jakelumäärätiedot alu-
eiden talouksista. Savenmaa Ky oli vähentänyt jakelumäärätiedoista arvi-
oimansa mainoskieltotalouksien määrät ja toimittanut mainokset postin-
jakeluun.  

Käsiteltävänä olevaa aikaväliä koskevan postiinjättöluettelon kantaja oli 
saanut postin myyntineuvottelija Ari Hiililtä alkuvuodesta 2000. Vastaa-
jalla on ollut käytössään 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. 
Kantaja oli jälkeenpäin asiaa tutkiessaan todennut, että verrattuna pape-
riversioon aTarget tiedoston lukumäärätiedot olivat 5,99 % pienemmät ja 
Tilastokeskuksen tietoihin nähden 9.06 % pienemmät. Hilliltä saamaansa 
postiinjättöluetteloa kantaja oli käyttänyt myös käsiteltävänä olevalla 
ajanjaksolla. Hannu Pihlajamaan 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 
asiakasnumerot, maksaja- tiedot, palvelutasot sekä muut lähetyksen las-
kuttamiseen tarvittavat tiedot. Lähetyslista toimitettiin joko sähköisesti 
tai paperiversiona. Kantajalta listoja oli vaadittu kahta viikkoa ennen ja-
on määräpäivää, eli vastaajalla oli ollut kaksi viikkoa aikaa tarkastaa lä-
hetystiedot ja tiedottaa mahdollisista puutteellisuuksista, tämän Posti on 
laiminlyönyt. 

Määräpäiväjakelussa mainokset toimitetaan postiin kolme työpäivää en-
nen jakelun määräpäivää ja aiemmin toimituksen tuli tapahtua vähintään 
viikkoa ennen. Sopimuksen mukaan määräpäiväjakelu jaettiin vähintään 
92 %:n varmuudella määräpäivänä ja loput viimeistään kahden seuraavan 
työpäivän aikana. 

Kantajalle oli vuoden 2006 alussa tekemissään tutkimuksissa selvinnyt, 
että vastaajan toimittamassa postiinjättöluettelossa ilmoitetut jakelumää-
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rätiedot alueiden talouksista olivat olleet huomattavasti suurempia kuin 
mitä mainoksia oli tosiasiassa jaettu.  

Vastaaja ei kuitenkaan ollut ilmoittanut antamiensa talousmäärätietojen 
virheellisyydestä.  

Vastaaja ei myöskään ollut kantajalta noin 2-3 viikkoa ennakkoon saamis-
taan jakelutiedoista eli ohjaus- ja kappalemäärätiedoista huolimatta il-
moittanut jakelutiedoista ilmenneistä liiallisista mainoksista kantajalle, 
eikä ollut merkinnyt ylös niiden määrää, vaan oli kantajan tietämättä 
heittänyt mainokset roskiin.  

Kuitenkin vastaaja oli perinyt maksun niistäkin mainoksista, joita ei ollut 
jaettu, vaikka oli jo ennakkoon saamiensa jakelujen ennakkotietojen pe-
rusteella tiennyt ennalta lähetyseriä vastaanottaessaan lehtiä menevän 
hävitettäviksi. Jos kantajalle olisi hyvän liiketavan mukaisesti ilmoitettu, 
että ennakkoon saatujen jakelutietojen mukaan jakoon oli tulossa liikaa 
mainoksia, niiden määrää olisi voitu vähentää tarvetta vastaavaksi. 

Tiekuljetussopimuslain 22 §:n mukaan, jos ennen tavaran saapumista 
määräpaikkaan ilmenee, että rahdinkuljettaja ei pysty täyttämään sopi-
musta sovitulla tavalla rahdinkuljettajan on pyydettävä ohjetta siltä, jolla 
on oikeus määrätä tavarasta. Posti on laiminlyönyt tämän velvollisuuten-
sa. 

Yleisten sopimusehtojen ( YSE 2004 ) 13 kohdan 2 kappaleen mukaan, 
mikäli lähetyksiä ei voida käsitellä sovitulla tavalla, postilla oli velvolli-
suus ilmoittaa siitä asiakkaalle. Vastaaja oli laiminlyönyt ilmoitusvelvolli-
suutensa ja hävittänyt mainokset. Kunkin tapauksen osalta kantaja on 
reklamoinut välittömästi niistä tiedon saatuaan. 

Kantaja katsoo, että edellä kerrotuin tavoin menetellessään vastaaja oli 
rikkonut asianosaisten välistä sopimussuhdetta tahallisesti tai ainakin 
törkeän huolimattomalla toiminnalla aiheuttaen kantajalle tuntuvan va-
hingon periessään maksun jakamatta jätetyistä mainoksista ja on siten 
velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahinko ja joka tapauksessa se on 
saanut perusteetonta etua tekemättömästä työstä, joka etu sen on palau-
tettava. 

 Sellaista sopimusehtoa, jonka mukaan vastaaja olisi voinut menetellä 
edellä kerrotuin tavoin, on pidettävä kohtuuttomana ja sitä on ainakin 
tulkittava määräävässä markkina-asemassa olleen vakiosopimusehdot 
laatineen vastaajan vahingoksi. Tällainen ehto on myös itsessään mitätön, 
sillä kukaan ei voi saada perustellusti maksua tekemättömästä työstä. 

Mitä tulee vastaajan tämän kannekohdan ja jäljempänä käsiteltävien 
kannekohtien 2 - 4 osalta esittämiin väitteisiin kanneoikeuden menetyk-
sestä sillä perusteella, että kantaja olisi laiminlyönyt reklamaatiovelvolli-
suutensa, niin se väite kiistetään. Lain ja asianosaisten välisen sopimuk-
sen mukaan reklamaatiovelvollisuus on tavaran vastaanottajalla eikä lä-
hettäjällä. Kun vastaaja ei ole lain ja sopimuksen edellyttämin tavoin il-
moittanut siitä, että jakelua ei voida sopimuksen mukaisesti suorittaa, 
kantaja on voinut reklamoida vasta saatuaan jaon puutteista muuta kaut-
ta tiedon. 
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 Koska vastaaja on menetellyt sopimuksen vastaisesti js ainakin tahalli-
sesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella, vastaaja ei myös-
kään sen vuoksi voi vedota reklamaation laiminlyömiseen. Sikäli, kun 
kantaja on väittänyt kantajan kannekohtien 1 - 4 osalta vahingonkor-
vausvaatimusten vanhentuneen, väite kiistetään, koska kantajan mene-
teltyä sopimuksen vastaisesti tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huo-
limattomuudella vanhentumisaika tiekuljetussopimuslain 41 §:n mukaan 
on 3 vuotta 3 kuukautta. 

Kantajan perustelu kannekohtaan 2 (sivukyliin jakamatta jääneet 
mainokset) 

Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut 
kantajalle vahinkoa tiekuljetussopimuslain ja asianosaisten välisen sopi-
muksen vastaisella tahallisella tai törkeän huolimattomaksi katsottavalla 
menettelyllään jättämällä jakamatta kantajan mainoksia sivukylille. 

Vastaajayhtiö/Ari Hilli oli vuonna 2000 antanut kantajalle sellaisen oh-
jeen, että kantaja ei tee sivukylien kimppuja jokaiseen sivukylään erik-
seen vaan kunkin toripaikkakunnan pääpostiin (jakelutoimipaikkaan) lä-
hetetään määrä, joka riittää pääpostin ja sen alaisuudessa olevien sivuky-
lien (osoitetoimipaikkojen) talouksiin.  

Siten käytäntö muuttui niin, että sivukylien kimppujen valmistaminen 
tapahtui postin toimesta. Kantajan toimitettua sovituin tavoin jakelun 
ennakkotiedot vastaajalle, vastaaja ei kertaakaan ilmoittanut, että jake-
lua ei voitaisi suorittaa kyseisen jakelusuunnitelman mukaisesti. Myös 
kimppulapuissa oli samat tiedot jakelumääristä, jakelupaikoista ja jake-
lupäivistä.  

Kantajan oli annettu olla siinä luulossa, että kaikki jaetaan kuten alun 
perinkin ja kantajalle oli vasta alkuvuodesta 2006 tekemiensä tiedustelu-
jen perusteella selvinnyt, että jotkut vastaajan toimipaikoista suorittivat 
jakelun entiseen tapaan, mutta osa jätti sivukylät jakamatta.  

Vastaajan toimipaikoissa ei lehtiä vastaanotettaessa ollut ilmoitettu, että 
kantajan menettely mainoksia lähettäessä olisi ollut jollakin tapaa vir-
heellinen. Kimppulapuissa olivat myös kantajan yhteystiedot, mutta ker-
taakaan vastaajan taholta ei ollut kysytty, mitä ylimääräisille jakamatta 
jääneille mainoksille tuli tehdä.  

Kantaja katsoo, että sivukylien jakamatta jättäminen oli johtunut vastaa-
jan sekavista kimppulappumerkintävaatimuksista, joita vastaajan työnte-
kijät 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 muu-
ta johdu, tarkastaa tavaran ja pakkauksen havaittavissa oleva tila sekä 
ilmoittaa lähettäjälle aiheelliseksi katsomansa varaumat. Vastaaja ei ole 
ilmoittanut varaumia lähetysten suhteen. 

Tiekuljetussopimuslain 19 §:n mukaan, jos rahdinkuljettaja ei noudata oh-
jetta, jota hänen on kyseisen lain 17 ja 18 §:ien mukaan noudatettava, 
rahdinkuljettaja on vastuussa siitä aiheutuvasta vahingosta. Kantaja on 
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kimppulappuihin merkinnyt ohjeet mainosten toimittamisesta talouksille, 
mutta vastaaja ei ole niitä noudattanut vaan on jättänyt mainokset jaka-
matta. 

Vastaajan yleisten sopimusehtojen (YSE 2004) 13-kohdan mukaan, mikäli 
lähetyksiä ja/tai aineistoa ei voida käsitellä sovitulla tavalla, postin velvol-
lisuutena 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 sopimuk-
sen ja tiekuljetussopimuslain edellyttämin tavoin ilmoittanut jakamatta 
jääneistä mainoksista eikä pyytänyt ohjetta niiden suhteen, miten tuli 
menetellä. 

Mikäli vastaaja olisi sopimusehtojen, tiekuljetussopimuslain ja hyvän lii-
ketavan mukaisesti ilmoittanut kantajalle, että vastaajan 2 – 3 viikkoa 
etukäteen saamien jakelulistojen eli ohjaus- ja kappalemäärätietojen pe-
rusteella jakoerässä olevissa ohjaustiedoissa oli puutteita, kimppulappu-
jen ohjaustiedot olisi voitu korjata ennen lähettämistä ja siten välttää va-
hinko.  

Kun kantajaa oli laskutettu myös sivukylille jakamatta jätetyistä mainok-
sista, kantajalle oli vastaajan menettelyvirheiden seurauksena aiheutunut 
vahinkoa. Koska työtä, josta oli laskutettu, ei ollut tehty, laskuttamista on 
pidettävä myös kohtuuttomana ja sopimusehtoja siten tulkittava laatijan-
sa vahingoksi. Saatu maksu on perusteetonta etua, koska se ei perustu 
mihinkään tehtyyn työhön. 

Kanneoikeuden menettämisen ja vanhentumisen kiistämisen perustelu 

kuten kohdassa 1. 

 

                   Kantajan perustelu kannekohtaan 3 (myöhästynyt jakelu) 
 
Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut 
kantajalle vahinkoa tiekuljetussopimuslain ja asianosaisten välisen sopi-
muksen vastaisesti ja ainakin tahallisella tai törkeän huolimattomaksi 
katsottavalla menettelyllään suorittamalla sovittu jakelu liian myöhään. 
 
Aikavälillä 19.7.2004 - 1.11.2004 suoritettujen jakelujen osalta kantajan 
tietoon oli tullut, että jakelua ei jäljempänä yksilöidyissä lähetyksissä ol-
lut suoritettu määräpäivänä, vaan vasta sen jälkeen, kun toriauto oli jo 
paikkakunnalla tai vielä toriauton käynnin jälkeenkin.  

Mainokset oli jaettu jako-osoitteessa 69300 Toholampi vasta sovitun jako-
päivän 9.9.2004 jälkeen eli 13.9.2004, jako-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 jakopäivän 
22.10.2004 jälkeen eli 25.10.2004, jako-osoitteessa 35400 Längelmäki vas-
ta sovitun jakopäivän 22.10.2004 jälkeen eli 25.10.2004 ja jako-osoitteessa 
83400 Viinijärvi vasta sovitun jakopäivän 22.10.2004 jälkeen eli 
25.10.2004.  
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Havaituista myöhästymisistä kantaja oli reklamoinut jakelutoimipaikko-
jen esimiehille. Kun saman jakelupäivän mainosposti lähtee lajittelukes-
kuksesta eri jakelutoimipaikkoihin samanaikaisesti siten, että häiriöttö-
mänäkin se on kussakin jakelutoimipaikassa aikaisintaan jakelupäivää 
edeltävänä päivänä, niin, jos saman lähetyserän jakelun on todettu myö-
hästyneen muutamien kyseisen postituserän jakelutoimipaikkojen alueel-
la, kyseisen päivän lähetyserä on myöhästynyt jakelusta myös muissa ky-
seisen lähetyserän jakelutoimipaikoissa. 

Tiekuljetussopimuslain 27 § mukaisesti vastaaja vastaa vahingosta, joka 

on aiheutunut 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 torimyyntiauton paikalle saapumista. 

Kanneoikeuden menettämisen ja vanhentumisen osalta kiistämisen 

perustelu on sama kuin kannekohdassa 1. 

Kantajan perustelu kannekohtaan 4 (jakelumuutoksista ilmoitamat-
tajättäminen) 

Kannekohdan vaatimus perustuu siihen, että vastaaja on aiheuttanut 
kantajalle vahinkoa tiekuljetussopimuslain ja asianosaisien välisen sopi-
muksen vastaisella tahallisella tai törkeän huolimattomaksi katsottavalla 
menettelyllään jättämällä ilmoittamatta tapahtuneista jakelutoimipaikko-
jen ja osoitetoimipaikkojen muutoksista, mistä seurauksena aikavälillä 
19.7 - 1.11 2004 mainoksia oli ohjautunut vääriin paikkoihin ja mainokset 
olivat jääneet jakamatta. 

Yleisten sopimusehtojen (YSE 2004) kohdan 24 Palvelumuutokset mu-
kaan palveluun oleellisesti vaikuttavista muutoksista olisi tullut ilmoittaa 
vähintään kuukausi etukäteen asiakkaan laskutusosoitteeseen. Ohjaus-
tietoihin oli tullut muutoksia, mutta vastaaja oli laiminlyönyt niistä il-
moittamisen. Vastaajan aikataulutus oli sellainen, että jaettavat lehdet 
tulivat jakelutoimipaikkoihin yhtä päivää ennen jakopäiväksi merkittyä 
päivää. Kun vastaajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuen 
mainoksia oli ohjautunut vääriin jakelutoimipaikkoihin, mainokset eivät 
enää ehtineet jakoon sovittuna jakelupäivänä. 

Mikäli vastaaja hyvän liiketavan mukaisesti havaitessaan noin 2-3 viik-
koa etukäteen saamiensa lähetyslistojen eli ohjaus- ja kappalemäärätieto-
jen perusteella olisi ilmoittanut kantajalle jakoerissä olevista ohjaustieto-
jen puutteista, tiedot kimppulappuihin olisi voitu korjata ennen jakelueri-
en luovuttamista vastaajalle. 

Kysymys on siitä, että vastaajan organisaatiossa on tapahtunut muutok-
sia, joiden seurauksena osoitetoimipaikkoja on siirrelty eri jakelutoimi-
paikkojen alaisuuteen. Kyseisistä muutoksista vastaaja ei kuitenkaan ole 
ilmoittanut kantajalle. mistä johtuen kantajan toimittaessa mainoksia ja-
keluun vanhan osoite-toimipaikkajaon mukaisesti mainoksia on ohjautu-
nut vääriin jakelutoimipaikkoihin. 
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Kantajan perustelu kannekohtaan 5 
 
Mikäli vahingonkorvauksen edellytykset eivät täyty kantaja katsoo, että 
vastaaja on saanut perusteetonta etua laskuttaessaan kantajaa niistäkin 
mainosjakeluista, jotka vastaaja on jättänyt jakamatta.  
 
Vaikka käräjäoikeus on asiassa 5.5.2009 antamassaan ratkaisussa rajan-
nut kanteen tiekuljetussopimuslain perusteella aikavälille 19.7.2004 - 
1.11.2004 kantajan käsitys on. että perusteettoman edun pa-
lautusvaatimus perustuu toiseen lakiin, joten siihen ei voida soveltaa tie-
kuljetussopimuslain vanhentumis- tai muitakaan säännöksiä, joten kanta-
jan ensisijainen vaatimus kohdistuu aikavälille 19.7.1997 - 30.6.2007 ja 
toissijainen vaatimus aikavälille 19.7.2004 -1.11.2004. 
 

Siltä osin, kuin vastaaja on esittänyt väitteen kanneoikeuden vanhentu-
misesta, kantaja on kiistänyt väitteen. Koska tiekuljetussopimuslaki ei 
tunne perusteettoman edun palautusta, sovellettaviksi tulevat velan van-
hentumislain säännökset, joiden mukaan perusteettoman edun palautus-
vaatimus vanhenee kymmenessä vuodessa siitä, kun se on huomattu, joten 
vaatimus ei ole vanhentunut. 

 

7. KÄRÄJÄOIKEUDEN VIRHEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET: 

 

7.1 Kannekohta 1. jakelumäärätiedot 

  

On yleisesti tiedossa, että eri asioiden tilastointi ei ole aukotonta, vaan se 

sisältää aina jonkinasteisen virhemarginaalin. Käsiteltävänä olevassa 

asiassa tilastoinnin kohteena on ollut eri syistä jatkuvasti muuttuva po-

tinjakelukenttä. 

 

Mainoskieltotalouksien määrät ovat perustuneet kantajan omaan arvi-

oon, jonka oikeellisuutta jälkikäteen on mahdotonta todentaa. Todistaja 

Viljamaan kertomuksesta ilmenee, että mainoskieltotalouksien määrissä 

tapahtuu huomattaviakin muutoksia jopa vuodenajoittain. 

 

Kantaja katsoo, että postin olisi kuulunut kaikissa tapauksissa ilmoittaa, 

että joko Savenmaan tilauksissa/ennakkoilmoituksissa tai heidän omissa 

tiedostoissaan on virheitä, silloin, kun lehtiä tulee painoon liian paljon ja 

kun se tiedetään ja siitä laskutetaan. 

 

Sopimusehtojen mukaan asiakkaalla oli vastuu lähettämistään lähetyk-

sistä ja niiden lukumääristä käräjäoikeuden mukaan, mutta myös Posti 

on vastuussa talousmääristä. 

 

Todistaja Karlssonin mukaan: 

 

1) kantaja jättää vastaajalle valmiin  

       ennakkotietolistan/palvelutilauksen: 
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2) vastaaja ottaa järjestelmästään tiedon kohderyhmän  

 lukumäärästä ja 

 

3) vastaaja ilmoittaa kantajalle 2-kohdan mukaisen tiedon; 

 

4) kantaja puolestaan välittää tiedon postitusta hoitavalle taholle 

       ja silloin tiedot ovat kantajan vastuulla 

 

Edelleen todistaja Karlsson on todennut, että vastaaja ei vastaa kotitalo-

uksien ja yritysten lukumäärätietojen täsmällisyydestä, mikä on alan 

yleinen käytäntö rahdinkuljettajan osalta.  

 

Lisäksi Karlssonin mukaan painolta tulee aina ylimääräisiä lehtiä jake-

lun onnistumisen varmistamiseksi.  

 

Vielä Karlsson puhuu massajakelusta, jonka luonteen ja ison volyymin 

vuoksi vastaajan on mahdoton tarkistaa kaikkia toteutettaviksi tulevia 

jakeluja. 

 

Edellä sanottuun liittyen kantaja toteaa (H. Pihlajamaan kertomus), että 

edellä kuvatuista ennakkotiedon käsittelyn neljästä vaiheesta vastaaja 

on joka kerta jättänyt väliin 3-vaiheen, ollut passiivinen eikä reagoinut 

mitenkään kantajalle (todistaja Andersin). Täten vastuu tiedoista (vaihe 

4) ei missään vaiheessa siirtynyt kantajalle vastaajan ilmoitusvelvolli-

suuden laiminlyönnin vuoksi.  

 

Vielä on todettava, että vastaaja ei ole missään kohdin kiistänyt, että 

edellä kuvatunlaista tietojen vaihtoa ei olisi edellytetty.  

 

Vastaaja on vähätellyt ja yrittänyt tietoisesti muuttaa ennakkotiedon 

merkitystä toteamalla sen olevan vain ”myynnillinen” (todistaja Hilli), 

resurssien käyttöä ohjaava.  

 

Kaikissa tapauksissa vastaaja on myöntänyt saaneensa ennakkotiedon 

(todistaja Hilli) ja sitä osoittaa myös se, että jokaisesta kantajan tilaa-

masta jaosta vastaaja on lähettänyt laskun, jonka määrät ovat perustu-

neet kirjapainon lähetyslistan määriin, jotka kirjapaino on saanut suo-

raan kantajan sille toimittamasta samasta ennakkotietoilmoitukses-

ta/palvelutilauksesta, joka on mennyt myös vastaajalle (todistaja Leipo-

nen, H. Pihlajamaan kertomus). 

 

Talouksien ja yritysten lukumäärien täsmällisyys ja paikkansapitävyys 

ei vastaajan mukaan ole sen vastuulla, mitä vastaaja pitää alan yleisenä 

käytäntönä. Tämä toteamus ei pidä paikkaansa, koska vastaajan asian-

ajaja Siivola totesi oikeudessa, että vastaajan ja SSM:n sopimus- ja toimi-

tusehdot kattavat noin 80 %:sesti toisensa, jolloin niistä muodostuu alan 

yleinen käytäntö, koska kyseessä ovat Suomen merkittävimmät jakelu-
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palvelujen tuottajat. SSM päivittää jakelutietonsa jakajilta saamiensa 

tietojen mukaan lähes päivittäin ja yritys myös vastaa näistä tiedoista. 

Oli miten oli, niin sekään ei oikeuta vastaajaa laskuttamaan tekemättö-

mästä työstä. 

 

Ylimääräisistä lehdistä todistaja Karlssonin todistus on ristiriitainen kir-

japainon (todistaja Leiponen) todistukseen verrattuna. Kirjapainolla ei 

ole kannattavuussyistäkään järkevää painaa ylimääräisiä lehtiä, joista ei 

voida lähettää laskua lähettäjälle. Lehtien painosmäärä on vastannut ai-

na kantajan tilausta ja vastaajalle jakeluun lähtevät niput tarkistettiin 

vielä gramman tarkkuudella punnitsemalla. Vastaaja on kertomansa 

mukaan käynyt kirjapainolla, mutta ei ole havainnut mitään huomautet-

tavaa (todistaja Vauhkonen). 

 

Todistaja Karlsson puhuu virheellisesti massajakelusta vaikka kyse on 

yhden jakelukerran käsittävästä määräpäiväjakelusta. Massajakeluun 

vetoamalla vastaaja yrittää tahallisesti väistää sen, että jakeluvalvonta 

ryhmäjakeluissa ei ole toiminut (todistaja Laitinen). Kuitenkin vastaajal-

la on ollut koko ajan mahdollisuus tarkistaa, mitä jakeluun menee, en-

nakkotietotilauksen perusteella, minkä velvollisuuden se on totaalisesti 

laiminlyönyt.  

 

Edellä sanottua vasten tuntuu käsittämättömältä, että vastaaja on kui-

tenkin osannut laskuttaa joka jakelun yhden kappaleen tarkkuudella ja 

siten turvannut itselleen ison perusteettoman hyödyn tekemättömästä 

työstä. 

 

Todistajat Niemi ja Häyrynen ovat verranneet Postista vuosina 2003 ja 

2004 saatuja lukuja Tilastokeskuksen lukuihin. 

 

Ei ole muuttoliikkeen, uudisrakentamisen, eikä mainoskieltojen muutok-

silla selitettävissä, jos Postin luvut poikkeavat ja muuttuvat laajoilla alu-

eilla kuten em. todisteet osoittavat. 

 

Erot johtuvat Jukka Nimen todistamasta, vastaajan paljon virheitä sisäl-

tävästä, huolimattomasta ja sekavasta päivitystavasta, joka on erilainen 

kuin SSM:n tekemä huolellinen päivitys, jonka Ari Viljamaa on selvittä-

nyt. 

 

Satu Leskelä on todisteen K 13. ja V 8 mukaan ilmoittanut että ryhmäja-

keluissa on kovasti eroja, mitkä johtuvat Postin järjestelmissä esiintyvis-

tä virheellisistä tiedoista, Työtä on vielä hänen mukaansa tehtävä kovas-

ti, että tiedot saadaan ajan tasalle. Sähköposti on tullut Savenmaalle 

27.3.2006. 

 

Postin toimintatapa päivittää talousmääriä on huolimatonta, jatkuvaa 

piittaamattomuutta ja törkeän välinpitämätöntä. Postin talousmäärätie-

tojen perusteella mainoksia tulee sen jakelutoimipaikoille jatkuvasti lii-
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kaa. Tämä osa toiminnasta on vastaajan vastuulla ja mikäli se ei sitä 

hoida, niin sen on korvattava siitä aiheutunut vahinkoa ja ainakin palau-

tettava tekemättömästä työstä laskutettu perusteeton lasku. 

 

Ilman talousmäärien tilastointiakin on vastaajan täytynyt käsittää, että 

asia täytyy korjata, kun lehtiä tulee jatkuvasti liikaa.  Postilla on ilmoi-

tusvelvollisuus asiasta. 

 

Talouksien lukumäärien osalta on viitattava myös kantajan, vaatimusten 

mukaisille postinumeroille, joita ko. jakelut koskevat, on jaettu vain osa 

sen vuoksi, että ko. postinumerolle on myös muista syistä johtuen tullut 

runsaasti liikaa mainoksia. 

 

Hannu Pihlajamaa on oikeudessa kuultuna, velvollisena pysyä totuudes-

sa, selvittänyt Postien jakelupaikoilla olevien jätepaperien täyttämiä ke-

räyslaatikoita ja niiden suurta määrää. Aineistoa on kerätty talteen, jo-

ten kertomus on siltäkin osalta paikkansa pitävä ja se on julkista tietoa. 

Posti ei ole voinut kumota tämän jutun yhteydessä selvitettyjä ja julki-

suudessakin esitettyjä todisteita sen suurista jätepaperinkeräysmääristä 

eikä ole ryhtynyt niitä selvittämään, Selitys löytyy tästä haastehake-

muksesta eli painatetaan ja laskutetaan enemmästä kuin tehdään. 

 

Alan yleisen, kuten SSM:n käytännön mukaisesti mainosjakelussa ilmoi-

tetaan joka jakelukerta asiakkaalle viimeisimmät talousmäärätiedot. 

 

Savenmaalle Posti ei ole tätä itsellään olevaa käytäntöä selvittänyt mis-

sään vaiheessa eikä ole sitä Savenmaan mainosjakeluissa käyttänyt yh-

tään kertaa. 

 

Savenmaa ei ole saanut Postilta jakelumäärätietoja, jotka kuitenkin ovat 

jatkuvasti muuttuneet ja olleet Postin tiedossa. Posti on tahallaan ja tie-

toisesti vaikeuttanut siten Savenmaan tiedonsaantia. 

 

Savenmaan on sen vuoksi ollut pakko pitää omaa jakelumäärien kirjan-

pitoa selvittääkseen jakeluun tarvittavia kpl –määrätietoja, kuten todis-

taja Ari Hillin todistamat havainnot ovat. 

 

 Hilli ei ole antanut kuin kaksi postiinjättölistaa v. 2000,sekä syyskuussa 

v2004. Hilli on kuitenkin pyytänyt ja saanut joka viikko sähköpostiinsa  

16 kpl jakelutilauksia Savenmaan lähettämien jakelun ennakkotietojen 

muodossa. Hilli on ollut tietoinen, että Savenmaalla on käytössään vielä 

v 2004 yli kolme vuotta vanhat postiinjättöluettelot. 

 

Käräjäoikeuden mukaan kantajan väite väärien lukumäärätietojen an-

tamisesta perustuu lähinnä Hannu Pihlajamaan omiin havaintoihin sekä 

Häyrysen ja Niemen tutkimuksiin, joiden perusteella he ovat tehneet eri-

laisia oletuksia. Tämä on kestämätön väite tai päätelmä eikä vastaa to-

dellisuutta. 
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Todistaja Timo Vauhkonen on selvittänyt, että jakelun ennakkotieto on 

mennyt jakelutoimipaikkaan, minkä myös todistaja Hilli on myöntänyt. 

 

 Jakelutoimipaikoilla on ollut resurssien varaamisen lisäksi mahdolli-

suus ilmoittaa, ellei lähetyksiä/aineistoa voida käsitellä sovitulla tavalla 

talousmäärien osalta. 

 

Jakelun ennakkotiedon ilmestyessä jakelutoimipaikkoihin, niin niissä 

olisi pitänyt ilmoittaa, että tulevaa aineistoa ei voida käsitellä tuon mu-

kaisesti. Viimeistään liiat mainokset on voitu huomata jakeluvaiheessa ja 

viimeistään silloin olisi tullut oma-aloitteisesti hyvittää tekemättömästä 

työstä suoritettu maksu. 

 

Näin pitää tehdä kaikissa toiminnassa, näin tekee SSM, jonka toimitus- 

ja palveluehdot ovat alan yleistä ja postin sopimusehtojen mukaista käy-

täntöä eikä Posti ole sitä kiistänyt, mutta Posti ei tee näin.  

 

Kantajan/Hannu Pihlajamaan mukaan todistaja Ari Hillin kertomukses-

ta voi todeta, hänen tietäneen, että; Talousmäärät muuttuivat ja asiak-

kaalta oli tullut reklamaatioitakin, että määrät eivät olleet oikeita tai, et-

tä jakelu ei ollut tapahtunut oikeana päivänä. Kyseisistä seikoista oli 

joskus keskusteltu kiivaamminkin.  

Keskusteluja todistaja oli käynyt Hannu Pihlajamaan kanssa ja joitakin 

kertoja myös Samuli Pihlajamaa oli ollut mukana palaverissa. 

Käräjäoikeuden mukaan ATarget-tiedostoa kantaja ei ole käyttänyt, jo-

ten sillä ei asian ratkaisun kannalta ole merkitystä.  

 

Kantajan mukaan (Hannu Pihlajamaa) merkitystä oli kuitenkin siten, et-

tä todistaja Hilli on tarjonnut kantajalle ATargetin käyttöä vuonna 2004, 

vaikka hän on asemansa ja tehtävänsä perusteella täytynyt tietää, että 

sillä ei voi kimputtaa jakelupaikkakohtaisesti kuten oli sovittu jo vuonna 

2000. Todistaja Hillin ohjeen paikkansa pitämättömyys osoittaa selvästi 

tässäkin kohdin vastaajan menettelyn virheellisyyden.     

                       

    Hilli onkin sitten lähettänyt Savenmaan käyttöön paperiversiona 

                      postiinjättöluettelon syyskuussa 2004. Siinä olevat virheet on  

   todistaja Niemi selvittänyt oikeudessa, mutta oikeus ei ole sitä  

 ymmärtänyt tai muuten huomioinut, vaan toteaa, että niitä ei ole  

selvitetty? 

 

Oikeat talousmäärät pitää olla siinä postiinjättölistassa, mikä Postista  

annetaan asiakkaalle joka jakelukerta erikseen, kuten todistaja Markku 

Andersin ja Timo Vauhkonen ovat selvittäneet oikeudessa. 

 

 Hilli ei ole antanut kuin kaksi postiinjättölistaa v. 2000 sekä syyskuussa 
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v. 2004. Hilli on kuitenkin pyytänyt ja saanut joka viikko sähköpostiinsa  

16 kpl jakelutilauksia Savenmaan lähettämien jakelun ennakkotietojen 

muodossa. Hilli on ollut tietoinen, että Savenmaalla on käytössään vielä 

v. 2004 yli kolme vuotta vanhat postiinjättötiedot.  

 

Eli tässäkin Postin vastaajana olisi tullut ilmoittaa kantajalle kantajan 

väärät tiedot tai väärä käsitys jaettavista posteista etenkin kun se on 

tiennyt, että Savenmaa laskujen maksajana ei voi sitä ilman heidän apu-

aan tietää. Ainakaan Posti ei olisi saanut ottaa vastaan maksua tekemät-

tömästä työstä. 

 

 Vastaajan AA (IAA): ”Joo, eli se kysymys oli, mitä nämä postiinjättölistat 

ovat ja mikä niiden merkitys on?” 

T(Andersin): ”Postiinjättölista on yleensä asiakkaalle tai postittajalle an-

nettava yhteenvetolistaus yhdestä tietystä jakelusta. Ja sellainen yleen-

sä, ainakin meillä, tuotetaan joka jakelua varten erikseen.”  

 

IAA: ”Te kerroitte, että se on jokaista jakelua varten erikseen. Jos asia-

kas käyttää vanhaa postiinjättölistaa, mitä siitä seuraa, tai mitä siitä voi 

seurata?” 

T(Andersin): ”Sanotaan näin, että siinä on mahdollista se, että kappale-

määrät tiedot ovat vanhentuneita, jolloin sitten toimipaikkoihin menee 

väärä määrä kappaleita. Jos postiinjättöluettelo, minkä vuonna 2004 ai-

nakin itse muistelisin näin, että oli aika harvinaista, että se oli jakelu-

toimipaikkakohtainen, joka pitää sisällään yksi jakelutoimipaikka use-

ampia postinumeroita. Siinähän on vielä lisäksi ohjaustietoa, joka kertoo 

sen, mitä postinumeroita tai toimipaikkoja yhdestä jakelutoimipaikasta 

jaetaan. Ja jos se on hirveän vanha, näissä jakelun ohjaustiedoissa on 

voinut tapahtua muutoksia, jolloin sitten on mahdollista, että materiaali 

ohjautuu väärään paikkaan. Joko osittain, tai vähän enemmänkin.” 

 

Markku Andersin todistaa saman käytännön, mikä on SSM: käytäntö 

(todiste V6), joka on tullut osaksi yleisiä sopimusehtoja, mutta joita Posti 

ei ole Savenmaan mainosjakelussa kertaakaan noudattanut. 

Savenmaalle asiat ovat selvinneet vasta oikeudenkäynnin avulla, koska 

Posti ei suostunut neuvottelemaan eikä selvittämään asioita Savenmaan 

kanssa, vaikka sitä Hillinkin todistusten mukaan Savenmaalta jopa ko-

vaäänisesti vaadittiin monta kertaa. 

Veli Kortesalmi on todistanut, kuten Hannu Pihlajamaakin oikeudessa 

totuudessa pysymisvelvollisena selvittänyt, ettei Postareff-Jurvelinin ja 

Pekka Korhosen taholta reagoitu niihin Saven toriautojen jakeluhäiriöi-

den selvittelyvaatimuksiin, mitä heille esitettiin Oulun neuvotteluissa v 

2005. 
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Postin menettely talousmäärätietojen antamisessa Savenmaalle KO:n   

kanneaikana on ollut piittaamatonta, jatkuvaa tahallisuutta, törkeän vä-

linpitämätöntä, mikä on johtanut vääriin lukumääriin ja liiallisiin mai-

noksiin, eikä Posti ole keskeyttänyt varoittamalla Savenmaata asiasta 

missään vaiheessa. 

 

Käräjäoikeuden mukaan todistaja Marttisen kertomuksesta ilmenee, että 

postin jakelumäärätilastot eivät ole verrattavissa tilastokeskuksen tilas-

toihin siten kuin Häyrynen ja Niemi ovat tehneet, koska tilastokeskuk-

sen ja postin tilastoinnin peruslähtökohdat ovat erilaiset, eikä vertailuja 

voi tehdä myöskään kuntakohtaisesti, koska postinumerorajat eivät nou-

data kuntakohtaisia rajoja.  

 

Syy Niemen havaitsemien vuoden 2004 manuaalisen postiinjättöluettelon 

ja toisaalta postilta saadun levykkeen tietojen eroihin on jäänyt tarkem-

min selvittämättä. Kuitenkaan selvitys ei osoita, että syynä olisi ollut 

vastaajan tahallinen tai törkeän huolimaton menettely. 

 

Kantajan mukaan tilastokeskus on virallinen taho, mutta Posti ei. Tilas-

tokeskuksen tilastot, myös asuntokuntatilastot, ovat virallisia tilastoja. 

Asuntokuntatilasto perustuu väestörekisterikeskuksen väestötietojärjes-

telmään. Asuntokuntatilasto päivitetään säännöllisesti kerran vuodessa 

eli aina 31.12. Posti päivittää omansa epäsäännöllisesti, satunnaisesti. 

Asuntokantatilasto ottaa huomioon myös muuttoliikkeen ja uudisraken-

tamisen, koska se perustuu juuri kansalaisten tekemiin muuttoilmoituk-

siin. Muuttoilmoituksissa ihmiset ilmoittavat myös uuden osoitteensa eli 

postinumeron, jonka alueelle he muuttavat. Täten tilastokeskuksen pos-

tinumeroalueinen talousmäärä on oikea ja paras ja ajantasaisin tieto 

vuoden lopulla talousmääristä. 

 

Talousmäärien heilahteluihin ei kantajan mukaan maaseudun yleinen 

autioituminen ja muuttoliike eivät merkittävästi vaikuta. Tilastokeskuk-

sen asuntokantatilasto jaksolta 1997 – 2007 osoittaa, että talousmäärä 

kasvoi hyvin tasaisesti, keskimäärin yhden prosentin vuodessa. Siinä ei 

ole ollut koskaan isoja heilahteluja ja koskaan se ei ole pienentynyt. Pos-

tin talousmäärä on sen sijaan heilahdellut kovastikin. aTarget –

päivityksessä 06/2008 Postin talousmäärä kasvoi Manner-Suomessa 

120 759 kpl eli 5,2 % ja seuraavassa päivityksessä 01/2009 pieneni 26 797 

kpl eli 1,1 %. Alueellisesti muutokset olivat Postilla vielä suuremmat. 

Vuonna 2008 heillä talousmäärä kasvoi Pohjois-Karjalassa 9,4 % ja La-

pissakin 6,8 %. Tilastokeskuksella suurin lisäys vuonna 2008 oli Pirkan-

maalla ja sielläkin vain 1,3 %. 

 

Kuten on todistettu, on Hillin kanssa käyty kiivaita keskusteluita talo-

usmäärien virheellisyyksistä. Oulun neuvotteluissa Postin edustajien 

kanssa on vaadittu selvityksiä, miksi mainoksia ei jaeta ja niitä menee 

enemmän, kuin jakeluun tarvitaan. Tästä selvitykset ovat lähteneet, 

mutta Postille on riittänyt pelkkä kiistäminen sekä täysin passiivisena 
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pysyminen tilanteensa hoitamiseksi parhaalla tavalla. Se ei ole miten-

kään myötävaikuttanut asian selvittämiseen, johon sillä nyt viimeistään 

on velvollisuus.  

 

Postin edustajat ovat tienneet ongelmia olevan käydessään Riihimäen 

Kirjapainolla (Todistavat Leiponen ja Kauppila). 

 

Todistaja Vauhkonen sanoo jokaisen ykkösosoitteettomien kanssa teke-

misissä oleva postilaisen tietävän Suomessa, mikä on Savenmaan  

mainoslehti. 

 

Todistaja Postareff-Jurvelin on saanut monen vuoden aikana kuulla Sa-

venmaan mainosjakeluissa olevista ongelmista suoraan kentältä. esi-

miesten kautta. 

 

Yhtään varaumaa ei ole todistettu tehdyn ennen kuin vasta vuonna 2006 

25.1. Kuitenkin Postissa on koko ajan oltu tietoisia näistä: Koska todis-

teessa K 19. on Peter Karlsson kirjoittanut AA Risto Tuorille selvittäen 

Postin purkaneen Savenmaan jakelusopimuksen toistuvien maksuhäiri-

öiden ja muiden jatkuvien sopimusrikkomuksien takia.( Ao. syiden vuok-

si Itella ei ole purkanut sopimusta, vaan ko. sopimuksen on purkanut Sa-

venmaa) 

 

 
(yo. otettu vastaajan vastineesta kanteeseen, yhtään varaumaa ei ole teh-

ty, ennen kuin v 2006 ) 

 

Samoin Postareff-.Jurvelin todistaa:  Satunnaisesti haasteellisissa tilan-

teissa palveluesimiehet olivat olleet yhteydessä todistajaan, kun kimppu-

lapuissa oli ollut jatkuvaa virheellisyyttä ja todistajalta oli kysytty, mitä 

voitaisiin tehdä. Yksittäisiä virheellisyyksiä todistaja ei muistanut muu-

toin kuin, että eräissä tapauksissa jakelumäärät olivat olleet liian isot, ja 

oli myös tapauksia, joissa oli määritelty tarkempaa jakelua kuin oli sovit-

tu. Todistajan eteen tulivat yleensä sellaiset tapaukset, joissa asiakkaan 

menettely oli jatkunut jo pidempään, ja jakelupäällikkö sen vuoksi oli 

kääntynyt todistajan puoleen. 

 

Todistaja on itse, sekä Postin Pekka Korhonen ollut mukana Oulun pala-

verissa v 2005,eikä ottanut näitä asioita esille, kun Veli Kortesalmi ja 

Hannu Pihlajamaa vaativat selvitystä, miksi mainokset eivät mene peril-

le. 
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Todistaja haluaa kertoa esimerkin, mikä on vuodelta 2006: 

 

SAA (Savenmaan eli kantajan asianajaja): ”Niin ette tiedä, onko oltu yh-

teyksissä? Savenmaa itse sanoo, että he eivät ole saaneet tuollaisia ohjei-

ta.” 

 

T: ”No, täällä kyllä Korhosen Pekka on kirjannut 25.1., että ’lähetin oh-

jeet, mitä kimppulappuun tulee merkitä, kun määrittelee haluamansa 

jakelualueen’.” 

 

SAA: ”Kenelle lähetti?” 

 

T: ”Hannu Pihlajamaalle. 25.1.2006.” 

 

Todistaja Arja Mäki on ryhtynyt selvittämään heti tämän 25.1.2006 Sa-

venmaalle saapuneen Postin ilmoituksen jälkeen, mitä on todellisuudessa 

Savenmaan mainoksille muuallakin kuin Siilinjärvellä tehty: Useilla ja-

kelutoimipaikoilla on vuosien ajan jätetty sivukylien mainokset jakamat-

ta. On jaettu vain se määrä, mitä kimppulappuun on merkitty. 

 

TKSL:n mukaan rahdinkuljettajan pitää virheen havaittuaan tehdä  

heti, varauma,  jos  kuljetusta ei voida viedä perille. 

 

Ennakkotietomenettelyn osalta käräjäoikeus toteaa, että todistajien Hil-

lin, Vauhkosen ja Andersenin kertomuksista ilmenevästi ennakkotieto ei 

ole ollut jakelua ohjaava muulla tavoin kuin resurssien varaamista var-

ten. 

 

Kuitenkin YSE 1.7.2004 kertoo; ”Asiakas vastaa lähetyksien ja / tai ai-

neiston toimittamisesta palvelussa sovittuun toimitusosoitteeseen. Mikäli 

lähetyksiä ja / tai aineistoa ei ole toimitettu sovitulla tavalla tai sovitussa 

aikataulussa, Posti ei vastaa palvelua koskevan sopimuksen mukaisesta 

palvelun suorittamisesta. 

 

Mikäli lähetyksiä ei voida käsitellä sovitulla tavalla, Postin velvollisuu-

tena on ilmoittaa siitä asiakkaalle” 

 

Viestinvälityksen tuote-ehdot 1.1.2004 alkaen edellyttää: ”Määräpäiväja-

kelullisten joukkokirjeiden (ykkösosoitteeton)postitus- ja jakoaika sovi-

taan aina erikseen Postin myynnin kanssa” 

 

Kun tällä tavoin on sovittu, ei ole vielä olemassakaan painettuja, roskiin 

heitettyjä, Savenmaan maksettavia mainoksia. 

 

Vastaajan todiste V6. kertoo SSM:n käytännön, mikä on otettu mukaan 

osaksi Postin käytäntöä:”jakelu suoritetaan ja laskutetaan Asiakkaalta 

sovitun yksikköhinnan mukaisesti ja jakeluajankohtana voimassaolevien 

jakoalueen talousmäärien (varakappaleineen)mukaisesti.  
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SSM ILMOITTAA JAKELUALUEEN TALOUSMÄÄRÄN (varakappaleineen) ENNEN 

JAKELUA TOIMITTAMASSAAN OHJEISTUKSESSA…ASIAKKAAN TULEE TOI-

MITTAA SSM:LLE TIEDOT JAKELUALUEISTA JA JAKELUPÄIVISTÄ SEKÄ MUUT 

SSM:N PYYTÄMÄT TIEDOT HYVISSÄ AJOIN NOIN KAKSI VIIKKOA ENNEN JA-

KELUPÄIVÄÄ. SSM TOIMITTAA ASIAKKAALLE OHJEISTUKSEN, JOKA SISÄL-

TÄÄ JAKELUALUEEN, JAKELUALUEEN TALOUSMÄÄRÄT. 

 

Näin ei ole Posti kertaakaan tehnyt, ottaessaan vastaan mainoksia Sa-

venmaalta. 

 

Savenmaa on vasta tämän oikeudenkäynnin kautta saanut tietää, että 

näin olisi pitänyt toimia. 

 

Voidaan kuitenkin alan yleisen käytännön perusteella olettaa, että Pos-

tikin ilmoittaa vaatimansa tiedon saatuaan, ellei niitä aletakaan jaka-

maan ennakkoilmoituksen mukaisesti. 

 

Jakeluun ei ole vielä tässä vaiheessa lähetetty yhtään nippua, mutta on 

lähetetty vasta sen jälkeen, kun Posti on määrännyt ne lähettämään ja 

ottanut ne kaikki vastaan ja laskuttanut kaikki, vaikka ei ole kaikkia ja-

kanut. 

 

Karlsson selvittää, että kun asiakas määrittelee kohderyhmän, Postin 

järjestelmästä otetaan tieto, joka puolestaan ilmoitetaan asiakkaalle. 

 

Koska näin olisi voitu tehdä, miksi Posti ei kuitenkaan ilmoittanut hal-

lussaan olevaa kohderyhmän tietoa koskaan, saatuaan Savenmaan en-

nakkotiedon, kummallekaan, ei kirjapainolle eikä Savenmaalle, missään 

vaiheessa. 

 

Menettely on ollut piittaamatonta, tahallista välinpitämättömyyttä ja 

törkeää huolimattomuutta monen vuoden ajan ja niillä laiminlyönneillä 

on aiheutettu vahinkoa Savenmaa Ky:lle. 

 

 Käräjäoikeuden mukaan jakelun kannalta ohjaavana on ollut kimppu-

lappu, eikä vastaajalla ole ollut sopimukseen perustuvaa velvollisuutta 

ryhtyä vertailemaan ennakkotietoilmoituksen ja myöhemmin saamansa 

ohjaustiedon sisältäneen kimppulapun tietoja toisiinsa. 

 

Oikeuden päättely on virheellinen, koska sopimuksen mukaan ei verra-

takaan kimppulappua eikä jakelun ennakkotietoa toisiinsa kuten oikeus 

väittää väitetyn. Väite on epäjohdonmukainen, koska jakelun ennakko-

tiedolla vain on voitu varmistaa ennakkoon kysymällä, voidaanko tuleva 

jakelu suorittaa sen mukaisesti. Postin hallussa on ollut tietoa ja voidaan 

edellyttää siltä yleisen elämänkokemuksen perusteellakin ja alan koke-

neena toimijana ymmärtävän, että ko. tiedot ovat Savenmaalle välttä-

mättömiä. Tietoja on kuitenkin haluttu Savenmaalta etukäteen. Postin 

toiminta, etenkin kun sen tiedetään yleisesti olevan sähköisen tiedon 
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siirron edelläkävijä, sekä pitävän tiedostossaan ne tiedot, mitkä Saven-

maa olisi tarvinnut, osoittaa sen suhtautuneen jatkuvasti piittaamatto-

masti, törkeän välinpitämättömästi.  

 

Salaamalla, olemalla hiljaa ko. tiedon saannin mahdollisuudesta, Posti 

piittaamattomasti ja törkeästi ottaa Savenmaan mainokset siten, että se 

perii maksun kaikista niistäkin, mitä ei jaeta. 

 

Karlsson on selvittänyt, että asiakkaan tilatessa palvelua, Posti ilmoittaa 

asiakkaalle viimeisimmän talousmäärä- ja ohjaustiedon, jota ei voikaan 

verrata kimppulappuihin, koska niitä ei ole vielä siinä vaiheessa olemas-

sa.  

 

Hilli on edellyttänyt jakelun ennakkotietoon samat tiedot, mitkä ovat 

kimppulapussa, koskien jakeluaikaa, kpl -määrää ja postinumeroa, sekä 

postitoimipaikan nimeä. Postin jättäessä ilmoittamatta viimeisintä, hal-

lussaan olevaa ohjaus- ja talousmäärä tietoa Savenmaalle, on kimppu-

lappuihin tullut ne virheelliset tiedot, joita ei kukaan ole enää voinut kor-

jata, vaan mainokset on painettu ja laitettu jakoon ja lopuksi otettu rahat 

Savenmaalta kaikista kappaleista, joita ei ole jaettu, vaan laitettu ros-

kiin, ilmoittamatta siitä, mitä on lopulta tapahtunut. 

 

Kuten Samuli Pihlajamaa on selvittänyt, tulostaa sama, Ari Hillin ohjeen 

mukaan rakennettu Atk- ohjelma, ensin jakelutiedon, joka lähetettiin Ari 

Hillin sähköpostiin jokaista jakelukertaa varten kahta viikkoa ennen 

 kuten on sovittu.  

 

Ennakkotietoon annettiin ne tiedot, mitkä Hilli on henkilökohtaisesti 

vaatinut. Sama Hillin vaatimusten mukaan tehty ohjelma tulosti kimp-

pulappuun ne tiedot, mitkä Hilli sai ensin sähköpostiinsa. Toisin, kuin 

Vauhkonen selvittää, ennakkotiedon ja kimppulapun tiedot ovat samat 

postinumeron, postitoimipaikan, talousmäärän ja jakelupäivän osalta. 

Tämä on tarkistettavissa kirjallisista todisteista. 

 

Mitä tulee postin ilmoitusvelvollisuuteen ylimääräisistä mainoksista tai 

oikeuteen hävittää toimitetut ylimääräiset mainokset, sopimusehtojen 

mukaan kappalemäärät ovat asiakkaan vastuulla, ja postilla on ollut oi-

keus hävittää ylimääräiset mainokset. Niiltä osin, kun jakelun ennakko-

tiedossa annettuja palvelulupauksia ei ole voitu täyttää, ovat ylimääräi-

set, jakamattomat mainokset postin vastuulla, koska se ei ole antanut 

Savenmaalle tietoa, eikä ilmoittanut, paljonko Savenmaan ilmoittamille 

16 eri kohderyhmälle tarvitaan mainoksia, vaikka Posti on tiennyt, eikä 

Savenmaa ole voinut tietää, ennakkotiedon mukaan mainoksia tulevan 

liikaa. Savenmaa ei ole voinut mitenkään tietää laittavansa liikaa mai-

noksia sekä painoon että jakeluun. Postissa asian tila on koko ajan ollut 

tiedossa. Savenmaan virheellisestä toiminnasta pitkältä ajalta on Postis-

sa ollut tieto, kuten nyt on laajalti useiden Postin todistajien suulla ker-

rottu. Kukaan ei kuitenkaan todista tehneensä varaumia, varoituksia 



 
 

48 
 

havaitsemistaan Savenmaan virheistä, vaan on salannut ne Savenmaal-

ta, varoittamatta niistä.  

 

 Käräjäoikeuden mukaan sopimusehdoissa Postille ei ole asetettu velvol-

lisuutta ilmoittaa ylimääräisistä mainoksista, mikä velvoite ilmeisestikin 

olisi mahdoton täyttää yksittäiseen asiakkaaseen nähden ottaen huomi-

oon käsiteltävät volyymit. Kantaja toteaa tähän, että Postin olisi tullut 

kuitenkin ilmoittaa Savenmaalle, että sillä on väärät tiedot joko omissa 

postiinjättöluetteloissaan tai Savenmaan jättämissä jakelun ennakkoil-

moituksissa. Postinjakajien olisi viimeistään kuulunut TKSL:n pakotta-

vien säädösten mukaan ilmoittaa, että sinne tulleita kaikkia mainoksia 

ei voida jakaa. 

 

Yksittäinen mainoserä, joka on tullut jakelutoimipaikkaan, ei ole yhdelle 

jakelijalle mahdoton tehtävä, tehdä siitä TKSL:n edellyttämät varaumat 

ja ilmoitus lähettäjälle. Jakelutoimipaikalla ei tarvitse vastata suurista 

volyymeista, vaan yksittäisistä sopimuksen ja TKSL:n tarkoittamista ja-

keluista.  

 

Savenmaan käyttämät jakelutoimipaikat ovat pieniä maaseudun posteja, 

joihin ei tule rekkakuormittain mainoksia yhdelle jakopaikalle, vaan pie-

niä eriä, joiden tarkastaminen on vaivatonta, sisätiloissa tapahtuvaa, 

rahdinkuljettajalle kuuluvaa normaalia, kaikissa tapauksissa tehtävää 

työtä.  

 

Postin ja sen jakajien toiminta on ollut jatkuvaa piittaamattomuutta, vä-

linpitämättömyyttä ja törkeän huolimatonta Savenmaan mainosten jaos-

sa. Postilla ja jakajilla on ollut mahdollisuus estää vahinkojen jatkuva 

syntyminen, tekemällä siitä varauma. Varauman tekovelvollisuus on 

rahdinkuljetuksessa kuljettajan henkilökohtainen velvollisuus, mikä 

koskee sillä hetkellä käsillä olevaa kuljetusta eikä koske yhdellä kertaa 

suuria volyymejä, kuten KO on virheellisesti päätellyt. 

  

KO ei ole ottanut huomioon myöskään Postille kuuluvaa isännän vastuu-

ta. Kuten todistaja Arja Laitinen kertoo, ei jakelua Juvan jakelutoimi-

paikalla valvo kukaan, eikä ohjeista tekemään varaumia siitä, mitä jat-

kuvasti on heitetty roskiin. Juvan pienellä jakelutoimipaikalla ei käsitel-

lä suuria volyymeja, joihin vastaaja vetoaa ja oikeus on päätellyt.  

Juvalla on todistajan kertoman mukaan14-15 jakoreittiä ja saman verran 

työntekijöitä jakamassa 3700 kpl Savenmaan mainoksia, joten väite  

suurista massoista on virheellinen. 

 

Todistaja Mannismäki on saanut Postin ulkopuolelta tiedon postien jäte-

paperilaatikoiden täyttymisestä Ykköset-lehdillä. Ykköset-lehteä on lai-

tettu jakoon atargetin ilmoittama määrä 383.000 kpl. Todistaja on alka-

nut omatoimisesti vähentää jakelumäärää 20.000 kappaleella. Todistaja 

päätteli lehtien riittävän, koska ilmoituksia niiden puuttumisesta ei tul-

lut. Riittävyyttä on tarkistettu myös pistokokein todistajan toimesta. 
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Todistajana kuultuna Peter Karlsson: 
 

Sopimusehtojen mukaan asiakkaalla oli vastuu lähettämistään lähetyk-

sistä ja niiden lukumääristä. Kun asiakas määrittelee kohderyhmän, 

postin järjestelmistä otetaan tieto kohderyhmän lukumäärästä ja tieto 

ilmoitetaan asiakkaalle, joka puolestaan ilmoittaa ne postituksen hoita-

valle taholle (painotalolle) ja silloin lähetystiedot ovat asiakkaan vastuul-

la. 
 

   Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 

                      vastaaja olisi kannekohdassa väitetyin tavoin menetellyt tahallisesti tai 

                      törkeän huolimattomasti. Kannekohdan 1 vaatimus on siten hylättävä 

                      tiekuljetussopimuslain 41 §:n nojalla vanhentuneena.   

 

KO ratkaisu johtaa siihen, että Posti on sopimustensa ja TKSL:n määrä-

yksiä noudattamalla/noudattamatta jättämällä yleisen oikeuskäytännön 

vastaisesti voinut/laskuttanut Savenmaata tekemättömästä työstä. 

 

Koska on KO:ssa voitu todeta, että postin edustajat ovat olleet kaikista  

Savenmaan mainosjakeluun liittyvistä ongelmista paremmin selvillä 

kuin Savenmaa itse, on silti Postissa systemaattisesti kieltäydytty  sel-

vittämästä asioita eikä  ole suostuttu  sopimuksen mukaisiin neuvotte-

luihin, vaan on sillä ja siitä välittämättä asioiden salaamisella vuosikau-

sia pitkitetty asian käsittelyä. 

 

 

Koko jutussa on huomioitava se, että kussakin osa-asiassa aiheutettu 

laiminlyönti liittyy vaatimuskohdittain siihen, että laiminlyönneillä ja 

passiivisena olemisella on aiheutettu tila, jossa vastaaja on laiminlyönyt 

tiedonanto- ja selvittämisvelvollisuutensa. Tällä on vaikutusta siihen, et-

tä vanhentuminen pitää laskea ottaen huomioon laiminlyöntien ja sa-

laamisen merkitys. 

 

Asian selvittelystä ja neuvotteluista kieltäytyminen on sen vuoksi ollut  

piittaamatonta ja välinpitämätöntä menettelyä Savenmaata kohtaan. 
 

Todistaja Jukka Niemen todistelu ja tutkimustulokset: 

 

Jukka Niemi on kantaja yksi päätodistajista ja tässä hänen kannanottoja seikkoihin.  

 
Päätöksessään käräjäoikeus ei ole ottanut ollenkaan huomioon Jukka Niemen eikä 

muidenkaan kantajan todistajien käräjäoikeudessa esittämiä kirjallisia ja suullisia to-

distuksia. Päätöksessä puhutaan vähättelevästi Pihlajamaan, Häyrysen ja Niemen eri-

laisista oletuksista. Todistukset eivät ole olleet oletuksia, vaan selviä näyttöjä Postin 

tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä, josta on aiheutunut suuret va-

hingot Savenmaan liiketoiminnalle. 
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 TALOUSMÄÄRÄPÄIVITYKSET 

 

Jukka Niemi todistelussaan selvästi osoitti, että talousmäärien päivityksiä ei ole tehty 

kaksi kertaa vuodessa, ei kanneaikana eikä myöhemminkään, kuten sopimukset ovat 

edellyttäneet. Tämän Niemi osoitti kiistatta käräjäoikeuden suullisessa kuulemisessa 

kolmella eri tavalla: 

 

1. Vuosina 2003, 2004 ja 2005 Postilta on tullut Savenmaalle vain kolme talousmää-

rätiedostoa eli yksi kultakin vuodelta eli Ari Hillin antamat 09/2003 ja 09/2004 sekä 

Mika Melan tekemä 12/2005. Päivityksiä ei ole toimitettu siis kaksi vuodessa, kuten 

piti. (K 20, uusi K 23 ) 

 

2. Savenmaan käyttöön on viiden vuoden aikana eli vuosina 2000-2004 toimitettu 

vain kaksi postiinjättöluetteloa, jotka ovat sisältäneet jakelun suorittamiseksi tarvitta-

vat talousmäärätiedot ja jakelutoimipaikkakohtaisen kimputuksen. Sopimuksen mu-

kaan postiinjättöluetteloita, jotka tässä tapauksessa on rinnastettava talousmääräpäi-

vityksiin, on vain kaksi eli Postiinjättöluettelo 2000 ja Postiinjättöluettelo 2004, ei 

kymmentä, kuten sopimukset olisivat tänä aikana vähintään edellyttäneet. 

 

3. Samoin Niemi kertoi todistuksessaan tiedossaan olevan yli vuoden ajanjakson, jo-

na Atargetin tietoja ei ollut päivitetty. Käräjäoikeus vähättelee Atarget-tiedoston 

merkitystä. Vaikka Savenmaa ei ole sitä käyttänytkään vuonna 2004, Niemen ha-

vainnot Atarget-tiedostojen päivityksistä ja siellä esitetyistä lukumääristä, osoittavat 

selvästi vastaajan jatkuvaa sopimuksista piittaamatonta ja tahallista ja törkeän huoli-

matonta toimintaa sekä etenkin ylilaskutusta. 

 

Myös vastaajan todistaja, myyntineuvottelija Ari Hilli kertoo todistuksessaan, että 

päivityksiä tuli noin kerran vuodessa. Ari Hillin todistusta on pidettävä erittäin tär-

keänä sen takia, että hän myyntineuvottelijana oli Postin henkilöistä eniten tekemi-

sissä ja läheisimmässä kanssakäymisessä Savenmaan kanssa. Hän tunsi parhaiten 

Savenmaan toiminnan ja mainosjakelun tarpeet, oli niistä neuvottelemassa ja teke-

mässä sopimuksia. Hän myös henkilökohtaisesti toimitti vuoden 2004 talousmäärä-

tiedot Savenmaalle. 

 

Todistaja, jakelujohtaja Ari Viljamaa / Suomen Suoramainonta Oy kertoo 

todistuksessaan, että päivitystapa yksityisjakeluyhtiöissä on suhteellisen 

tiheää eli he päivittävät jatkuvasti Suomen Suoramainonnan rekisterei-

hin yhteistyökumppaniensa ilmoittamia talousmäärämuutoksia. Posti 

päivittää Viljamaan mukaan harvemmin. SSM pyrkii saamaan talous-

määrän niin tuoreena kuin mahdollista. 

 

Todistaja Timo Kauppila kertoo todistuksessaan, että kautta aikojen juu-

ri haja-asutusalueet olivat ongelmallisia, eli niiden osalta määrät eivät 

varmaankaan koskaan pitäneet paikkaansa.  

 

Osasyynä haja-asutusalueiden lukumäärätietojen heittoon oli todistajan 

käsityksen mukaan se, että posti yritti koko ajan järkeistää jakoalueita 

eli kyliä muutettiin toiseen postinumeroon. 
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TIETOJEN RISTIRIITAISUUS 

 

Posti on toimittanut Savenmaalle samanaikaisesti syksyllä 2004 kaksi 

täysin erilaiset tiedot sisältävää talousmäärätietoa eli Ari Hillin tiedos-

ton 09/2004 ja Ari Hillin toimittaman postiinjättöluettelon 2004. Käräjä-

oikeus ei ole tätä huomioinut, vaikka todistetta K 24 (entinen K 21) käy-

tiin yksityiskohtaisesti läpi Jukka Niemen kuulemisen yhteydessä. 

 

TIETOJEN OIKEELLISUUS 

 

Itellan todistaja, johtaja Kari Marttinen tuo todistuksessaan esille käsit-

teen postinjättöpiste ja kertoo, miksi Postin talousmäärät ja Tilastokes-

kuksen talousmäärät eroavat toisistaan. Marttinen kertoo mm. sivulla 

27: ”Postin jakelun kannalta toimitetaan postia tiettyyn postinjättöpis-

teeseen … eli samalla taloudella voi olla yksi tai useampi postinjättöpis-

te, mihin talous haluaa postia saada… 

 

Postinjättöpisteellä ja tilastokeskuksen talousmäärätiedolla on merkittä-

vä ero johtuen edellä mainituista seikoista. Tilastokeskus kerää oman ta-

lousmäärätietonsa väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä 

kerran vuodessa vuoden vaihteessa asumistietojen mukaan.  

 

Väestötieto-järjestelmässä talous määritellään siten, että kaikki samassa 

huoneistossa asuvat henkilöt muodostavat talouden ja siten kullakin 

henkilöllä on vain yksi vakituinen osoitetieto, jonka mukaan talousmäärä 

tilastokeskuksen mukaan lasketaan.  

 

Se miksi määrät tilastokeskuksen ja postinjättöpisteen mukaan eroavat, 

johtuu kyseisestä perusteeltaan erilaisesta talouden määrittelystä. Posti 

tutkii pelkästään, mihin talous haluaa postinsa saada, kun taas tilasto-

keskus laskee talousmääriä vakituisen osoitetiedon mukaan.” 

 

Savenmaa ei ole tarvinnut tietoja postinjättöpisteistä, vaan talouksista. 

Savenmaan tarkoituksena nimittäin ei suinkaan ole ollut lähettää kahta 

mainosta samaan talouteen, eli kahteen postinjättöpisteeseen. Maaseu-

dun syrjäseuduilla, joihin Savenmaan toiminta on suurelta osin perustu-

nut ja keskittynyt, ei postinjättöpisteillä ole merkitystä. Siellä jaettavien 

mainosten määrä on sama kuin todellisten talouksien määrä eli Tilasto-

keskuksen määrät ovat lähempänä tätä kuin Postin postinjättöpisteiden 

määrät. Samoin näiden muutokset Savenmaan toiminta-alueilla eivät ole 

kovin suuria.  

 

Tilastokeskuksen mukaan kymmenvuotisjaksolla 1997-2007 talousmäärä 

kasvoi vuosittain tasaisesti keskimäärin 1 prosentin. 

 

Todistaja, jakelujohtaja Ari Viljamaa / Suomen Suoramainonta Oy (SSM) 

kertoi todistuksessaan, että heillä talousmäärälaskenta tarkoittaa sitä, 

kuinka paljon postiluukkuja jollakin määrätyllä maantieteellisellä alu-
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eella on. 

 

SSM pyrkii saamaan talousmäärän niin tuoreena kuin mahdollista ja 

SSM:ssä käydään myös omatoimisesti laskemassa luukut. Lisäksi jakaja 

ilmoittaa luukut paikalliselle yhtiölle ja tämä SSM:lle. SSM:ssä jakaja 

myös ilmoittaa, montako mainosta jäi yli. Postissa kukaan ei ilmoita ke-

nellekään.  

 

SSM:ssä jakelun onnistumista seurataan monella tapaa: asiakaslehdet 

valvovat itse, Internetin kautta tehdään paneelitutkimuksia, SSM tekee 

tarkistussoittoja sekä jakelijat kuittaavat oman jakelunsa. Jakelijan vas-

tuu on hoitaa jakelu määräajassa määrättyihin talouksiin. SSM:ssä asi-

akkaalta kysytään, jos ei pystytä jakamaan. Postilla ei ole mitään tällais-

ta jakelun onnistumisen seurantaa, eikä asiakkaalta kysellä, ei ainakaan 

Savenmaalta. Kertaakaan ei ole kyselty koko aikana.  

 

Myös Viljamaan mukaan talousmäärä ei nouse yhtäkkiä. Se nousee rau-

hallisesti ja saattaa laskeakin. Viljamaan mukaan Itellan a Targetista ei 

ole saanut kaikkia postinumeroita ja talousmääriä tiedostotasolla. On 

vain voinut imuroida halutut postinumerot. Itellan talousmäärät eivät 

ole olleet myöskään julkisessa levityksessä. Niissä on ollut maininta, että 

niitä ei saa käyttää tai jakaa ulos. Vuonna 2004 ne ovat olleet luottamuk-

sellisia tietoja.  

 

Viljamaa ja SSM on kuitenkin pyrkinyt saamaan tietoja asiakkailleen. 

Postin tiedostot ovatkin olleet ei-julkisessa jaossa. Jukka Niemellä on 

myös sama havainto vuodelta 2007. Käyttäessään Postin talousmäärätie-

toja Savenmaan postitusohjelmistojen laatimisessa Niemi sai myöhem-

min tietää Postin uhkailevan Savenmaata luottamuksellisten tietojen 

käytöstä. Kuitenkaan mistään muualta näitä Savenmaan tarvitsemia 

tietoja ei ollut saatavissa. 

 

Todistuksessaan Niemi osoitti selvästi, että sekä koko Juvan kunnan että 

osoitetoimipaikka 51900 Juvan talousmäärä oli vuonna 2004 niin ylisuu-

ri, että se ei ole koskaan voinut olla sellainen. Vuoden 2004 paperiversi-

ossa koko Juvan kunnan talousmäärä oli 4015 ja seuraavassa eli vuoden 

2005 tiedostossa 3405 eli määrä oli pienentynyt vuodessa 610:llä.  

 

Jopa vastaajan todistaja, Juvan postinkantaja Arja Laitinen myöntää rei-

lusti, että aina mainoksia tuli reilusti ja liiat hävitettiin ohjeen mukaan 

roskiin. Kuitenkaan Juvaltakaan ei koskaan tullut tästä ilmoitusta Sa-

venmaalle, vaan vahingon annettiin jatkua. 

 

Todistaja Aaro Mannismäen todistuksessa ei ole huomioitu sitä, että hän 

on oikeudessa kertonut, kuinka hän oli pyytänyt Itellalta talousmäärä-

päivityksen viimeksi kolme viikkoa sitten ja sitä ennen puoli vuotta sit-

ten, eikä ollut sitä saanut kummallakaan kerralla. Käräjäoikeuden väli-

päätöksessä sen sijaan väitetään Mannismäen kertoneen, että tieto on 
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vuodesta 2004 tullut Atargetin tiedostosta postinumeroittain ja todistaja 

oli pyytänyt talousmäärätiedot ja oli saanut ne. Ei ole saanut joka kerta, 

eikä ainakaan tänä vuonna. Mannismäki on sen sijaan omatoimisesti vä-

hentänyt talousmääriä oikeudessa kertomansa mukaan 383 000:sta 

358 000:een eli 25 000:lla eli 6,5 %. Eikä asiakastaholta ole tullut mitään 

palautetta. Mannismäki oli pistokokeina kysellyt joistakin jakelutoimi-

paikoista, riittävätkö lehdet ja jotkut olivat vastanneet, että joku määrä 

tulee vieläkin liikaa ja voitte vähentää, mutta kukaan ei ole ilmoittanut, 

että lehteä tulisi liian vähän. Mannismäen todistus osoittaa, että vielä 

tälläkin hetkellä Itellan talousmäärät ovat liian suuret. 

 

SIVUKYLIEN JAKAMINEN 

 

Vastaajan todistaja Ari Hilli todistuksessaan myönsi, että sivukyliä on 

jäänyt jakamatta. Hän vastasi aivan selvästi: ”Kyllä näin kävi.”  
  

7.2 Kannekohta 2. jakamattomat sivukylät. 

 

Käräjäoikeus toteaa, että asiassa on riidatonta, että kantaja ei ole siirty-

essään jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen merkinnyt kimppu-

lappuihin sivukylien postinumeroita. Kantaja on väittänyt tehneensä lä-

hetysten kimppulaput vastaajalta saamiensa ohjeiden mukaan. 

 

Todisteissa eikä muuallakaan ole minkäänlaisia kirjallisia jakelutoimi-

paikkakohtaisia kimputusohjeita. Näin kimputuksessa voitiin käyttää 

vain Hillin suullisesti antamaa ohjetta vain jakelutoimipaikan merkit-

semisestä kimppulappuun. Huomattava on että kyseistä ohjetta ei ole 

vielä edes 1.2.2011 voimaan tulleessa kimputusohjeessa. Kyseisessä oh-

jeessa edellytetään, että ”Jakelutoimipaikkakimppuun saa laittaa vain 

ko. toimipisteestä jaettaville postinumeroille osoitettuja lähetyksiä”.   

  

Ykkösosoitteettoman toimitusehtojen kimputus- ja yksilöintiohjeiden 

mukaan kimppulappuun on merkittävä postinumero ja osoitetoimipaik-

ka, eli ohjeen mukaan lähetyksen merkitseminen on postinumerotasoi-

nen. Näin ollen, jos lähetys on sisältänyt useita postinumeroita, kimppu-

lapusta on pitänyt ilmetä kaikki postinumerot, joihin asiakas on tahtonut 

jaon kohdistaa. Jättäessään alapostinumerot merkitsemättä kimppulap-

puun kantaja on täyttänyt kimppulaput väärin.  

 

Hilli on kertonut ohjeistaneensa vastaajaa merkitsemään kaikki posti-

numerot.  

 

Hilli on myöntänyt oikeudessa pitäneensä käsissään Savenmaalla käy-

dessään Savenmaan täyttämiä kimppulappuja. Hilli ei oikeudessa kysyt-

täessä kuitenkaan ollut varma asiasta.  

 

Kuitenkin vasta v. 2006 Savenmaalle on tullut ilmoitus, että kimppula-

puista puuttuu sivukylän ponot. 
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Jos Posti olisi toiminut, kuten Karlsson, Vauhkonen ja Andersen selvit-

tävät, miten Postin postiinjättölistoja käytetään ja mikä niiden merkitys 

on, so. joka jakelulle Posti antaa oman postiinjättölistan, olisi paljastu-

nut, että Savenmaan lähetyksissä jakelutoimipaikkoihin on liikaa mai-

noksia, väärillä ohjaustiedoilla. Virhe olisi voitu korjata ennen virheellis-

ten talousmäärien ja ohjaustietojen kimppulappuihin painamista. Lopul-

ta liikaa tuli painosta, liikaa jaettiin ja liikaa maksettiin. 

 

 Sopimusehtojen mukaan vastuu virheellisistä ohjaustiedoista on tiedon 

antajalla.  

 

Todistaja Mannismäki on saanut Ykköset-lehdelle neuvotelluksi sopi-

muksen, että jakelutoimipaikan sisällä olevia postinumeroita ei tarvitse 

enää merkitä kimppulappuun, vaan riittää, kun siihen tehdään merkintä 

”kaikkiin talouksiin” 

 

Todistus osoittaa, että Postin ohjeet sivukylien mainosjakelusta ovat 

edelleen olleet virheelliset. 

 

Kantajan vedotessa tiekuljetussopimuslain 12 §:n mukaisten varaumien 

tekemisen laiminlyömiseen käräjäoikeus toteaa, että kantaja ei ole yksi-

löinyt missä lähetyserässä tavaran tai pakkauksen havaittavissa oleva ti-

la olisi ollut sellainen, että siitä olisi pitänyt tehdä varauma. Se seikka, 

että lähetyksessä tulee liikaa mainoksia, ei ole säännöksen tarkoittama 

tavaran tai pakkauksen tila, joka edellyttäisi varaumien tekemistä. 

 

Kuten on muussakin yhteydessä todettu, on Savenmaan mainokset jaettu 

pienille postinumeroalueille. Niissä ei käsitellä suuria massoja, joista 

vastaaja selvittää virheellisesti, koska ne suuret massat eivät ole Saven-

maan mainoksia, vaan yhden jakelukerran käsittäviä pieniä kimppuja.  

 

Esim. Juvalla, missä on jakelutoimipaikalla pitkään työssä olleet jakajat 

(Arja Laitinen), voidaan jo sinne saapuneen paketin ulkoisen koon perus-

teella päätellä yhdellä vilkaisulla, että nyt on Savenmaan mainoksia tu-

lossa sadoittain enemmän kuin mitä Juvalla tarvitaan.  

 

TKSL:n 12. pykälän perusteella voidaan edellyttää, että kuljettajan on 

pakkauksen havaittavissa olevan tilan perusteella em. tapauksessa teh-

tävä varauma. Tämän velvollisuuden vastaaja on laiminlyönyt. 

 

Sikäli, kun kantaja on vedonnut tiekuljetussopimuslain 22 §:n mukaiseen 

velvollisuuteen pyytää ohjetta tai yleisten sopimusehtojen 13 kohdan il-

moitusvelvollisuuteen käräjäoikeus toteaa, että vastaajalla on ollut saa-

miensa mainoslähetysten osalta valmius jakaa mainokset kimppulapussa 

annetun ohjeen mukaiseen osoitteeseen, ja niin on tehtykin, joten lakiin 

tai sopimukseen perustuvaa erillistä ilmoitusvelvollisuutta vastaajalla ei 

ole ollut. Mutta, jos vastaaja on tiennyt ja nähnyt että mainoksia on lii-
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kaa, niitä ei jaeta ja niistä peritään maksu, niin sillä on ilmoittamisvel-

vollisuus asiasta. Lisäksi sillä on velvollisuus palauttaa tekemättömästä 

työstä ottamansa varat.    

 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 

vastaaja olisi noudattaessaan kirjaimellisesti kimppulapusta ilmenevää 

jakeluohjetta, tai jättäessään erikseen ilmoittamatta tuolloin jakamatta 

jääneistä sivukylien mainoksista, menetellyt tahallisesti tai törkeän huo-

limattomasti. Kannekohdan 2 vaatimus on siten hylättävä tiekuljetusso-

pimuslain 41 §:n nojalla vanhentuneena.   

 

KO:n ratkaisu johtaa siihen, että Posti on sopimustensa ja TKSL:n mää-

räyksiä noudattamalla/noudattamatta jättämällä yleisen oikeuskäytän-

nön vastaisesti voinut/laskuttanut  laskuttaa Savenmaata  tekemättö-

mästä työstä, tämä on oikeudellisesti kestämätön tilanne. 

 

Oikeudessa on selvinnyt, että postin edustajat ovat olleet kaikista Sa-

venmaan mainosjakeluun liittyvistä ongelmista paremmin selvillä kuin 

Savenmaa itse, silti Postissa on systemaattisesti kieltäydytty kertomasta 

ja selvittämästä asioita, eikä ole edes suostuttu sopimuksen mukaisiin 

neuvotteluihin, vaan on asioiden salaamisella vuosikausia pitkitetty asi-

an käsittelyä.  

 

Asian selvittelystä ja neuvotteluista kieltäytyminen on sen vuoksi ollut  

piittaamatonta ja välinpitämätöntä menettelyä Savenmaata kohtaan. 

 

Kantajan kannanotto tähän päätöskohtaan: 

 

 Käräjäoikeus on kannekohdan osalta tulkinnut oikein sen, että siirryttä-

essä jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen kimppulappuihin ei ole 

merkitty ao. toimipaikan osoitetoimipaikkojen eli sivukylien postinume-

roita.  

 

Muilta osin käräjäoikeuden päätösperustelut ovat joko virheellisiä tai 

puutteellisia eivätkä huomioi sopimuksessa ja sen liitteissä olleita mää-

räyksiä ja ovat tiekuljetussopimuslaista virheellisesti sovellettuja ja tul-

kittuja.  

 

 Todisteessa K 3 annetaan kimputusohje, jonka mukaan ”Lähetykset tu-

lee toimittaa jakelutoimipaikoittain kimputettuna kimputusohjeen ja 

toimitusehtojen mukaisesti.” Ohje jatkuu ”Kimppulappujen merkinnät 

kimputusohjeen mukaisesti.” 

 

Todisteessa K 4 on kyseinen kimputusohje johon todisteessa 3 viitataan.  

 

Todisteessa K 4 olevaa ohjetta ei kuitenkaan todisteessa K 3 sovittuun 

jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen voida käyttää, koska todis-

teen K 4 sivuilla 11 ja 16 olevat ohjeet ovat osoitetoimipaikkakohtaisen 
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eli sivukyläkohtaisen kimputuksen kimppulappuohjeita, eivätkä jakelu-

toimipaikkakohtaisen kimputuksen kimppulappuohjeita. Todisteessa K 4 

oleva kimputusohje on täten ristiriidassa todisteessa K 3 olevaan sopi-

mukseen nähden ja tästä johtuen sitä ei ole voitu käyttää. Näin ollen kä-

räjäoikeuden tulkinta on virheellinen siitä, että todisteessa K 4 olevan ”.. 

ohjeen mukaan lähetyksen merkitseminen on postinumerotasoinen”, 

koska ohjeessa ei ole minkäänlaista mainintaa jakelutoimipaikkakohtai-

sesta ohjeesta. 

 

Sovittaessa jakelutoimipaikkakohtaisesta kimputuksesta, myyntineuvot-

telija Hilli oli antanut kantajalle suullisesti ohjeet jakelutoimipaikkakoh-

taisesta kimppulapusta ja samalla jättänyt kimputuksessa käytettävän 

postin suunnitteleman ja tulostaman kimppulappupohjan vastaajalle ja 

joka pohja oli jakelutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen soveltuva ja 

jossa ei ollut tilaa sivukylien postinumeroiden merkitsemiselle.  

 

Hilli ei niitä myöskään asiasta sovittaessa eikä myöhemminkään ohjeis-

tuksessaan edellyttänyt. Tätä tukee myös Hillin käräjäoikeudessa anta-

ma todistus, (lainaus ko. päätöksestä) ”Todistajan käsityksen mukaan, jos 

jakelutoimipaikkaan tuli yhdellä postinumerolla se määrä lehtiä, minkä 

verran talouksia jakelutoimipaikan jakelualueella oli, jakelupäällikkö ta-

lonpoikaisjärjellä pystyi päättelemään, että jakelu suuntautui myös toisel-

le tai toisille postinumeroalueille.”  Asiasta ovat todistaneet myös kimp-

pulapusta Hillin kanssa sopinut Hannu Pihlajamaa ja asiaan liittyvää 

tietokoneohjelmaa Hillin kanssa suunnitellut Samppa Pihlajamaa. Myös 

muut todistajat ovat todistaneet, että kantajan käyttämässä jakelutoimi-

paikkakohtaisessa kimppulapussa ilman sivukylien postinumeroita ei 

vastaajalla ole ollut huomautettavaa ennen kuin vasta vuoden 2006 alus-

sa.  

 

Perustelussaan KO katsoo, että ”Sopimusehtojen mukaan vastuu virheel-

lisistä ohjaustiedoista on tiedon antajalla eli kantajalla”. Sopimus ja kä-

räjäoikeuden tulkinta asiasta on virheellinen ja kohtuuton. Kun ohjaus-

tiedoissa jakelutoimipaikkakohtaisen kimppulapun sivukylänumeroiden 

puuttuminen on nyt todettu virheelliseksi, eli virhe on johtunut vastaa-

jan ohjeistuksesta, on oikeuskäytännön pienen yrityksen ja yleisen oike-

usturvan vastaista siirtää vastuu asiasta kantajalle. 

 

Käräjäoikeuden tulkinta Laitisen, Viljamaan ja Kauppilan todistuksista, 

että ”toisaalta pienemmillä jakelutoimipaikoilla jakamatta jääneiden 

mainosten määrään ei välttämättä ole edes kiinnitetty huomiota, koska 

mainoslehtien jakelussa on tavanomaista, että niitä jää ylitse”, on vir-

heellinen kahdesta syystä.  

 

Juuri pienimmillä jakelutoimipaikoilla talouksien määrät ovat tarkoin 

tiedossa ja täten juuri siellä on mahdollisuus kiinnittää huomiota yli jää-

vien lehtien määrään. Lisäksi se, että jos lehtiä jää tavanomaisesti ylitse, 

on se merkki siitä, että vastaajan on ilmoittanut asiakkailleen talouksien 
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määrän todellista suurempana. 

 

Päätösperusteluissaan käräjäoikeus on jättänyt huomioimatta todistees-

sa K 4 s. 10, K 3 ja K 2 olevat sopimuskohdat. Todisteiden K 4 s.10 ja K 3 

mukaan vastaaja on sitoutunut jakamaan kaikki kunkin lähetyserän 

lehdet. Eli lähetyserä jaetaan vähintään 92 % määräpäivänä ja loput 8 % 

kahtena seuraavana työpäivänä. Siis lähetyserät jaetaan 100 %:sti.  

 

Kun vastaaja niissä tapauksissa, joissa se on jättänyt sivukylien taloudet 

jakamatta, ei ole tätä velvoitetta voinut suorittaa pelkästään jakelutoi-

mipaikan talouksiin koska talouksia ei ole olut jakelua varten riittävästi, 

niin on vastaajalle jäänyt runsaasti jakamattomia mainoslehtiä.   

 

Täten lähetyserästä jakamatta jääneitä mainoslehtiä ei ole käsitelty sovi-

tulla tavalla, eli jaettu kaikkia mainoksia 100 %:sti. Tällöin vastaajan 

olisi tullut sopimuksen K 2, kohdan 13 mukaan ilmoittaa asiasta vastaa-

jalle.  

 

Asiasta olisi tullut ilmoittaa jo ilman sopimuksen velvoitettakin yleisen 

käytössä oleva oikeuskäytännön ja pienen yrittäjän ja yleisen oikeustur-

vanäkökohdan perusteella. Näin ei ole tapahtunut vaikka sellaisia lupa-

uksia ja sitoumuksia aiemmin sähköpostitse ja nyt käsittelyn aikana on 

annettu ja kantajalle on tapahtunut vastaajan laiminlyönnistä johtuvas-

ta syystä erittäin merkittävä vahinko. 

 

Vastaajan todistajat mm. Karlsson on todennut, että vain jotkut jakelu-

toimipaikat ovat jakaneet sivukylät vastoin vastaajan ohjeistusta. Kanta-

ja on vuonna 2000 uusitun kimppulappukäytännön käyttöönoton jälkeen 

lähettänyt sivukylille mainoksia jaettavaksi 15 389 277 kpl ja maksanut 

niistä vastaajalle jakelukuluina 1 201 722 euroa.  

 

Kun arvioidaan, että todistajan kertomat muutamat jakelut voivat olla 

vähintään 25 % kaikista sivukylille lähetetyistä jakomääristä, niin vas-

taaja on laskuttanut vastoin todistaja Karlssonin todistamaa vastaajan 

omaa käytäntöä ja yleistä käytäntöä perusteettomasti liikaa pelkkinä ja-

kelukuluina vuosilta 2000 – 2006 yhteensä 901 292 euroa. Lisäksi tulee 

vielä vuoden 2006 vastaava perusteeton laskutus. Tämä suullisen todis-

telun yhteydessä selvinnyt asiantila saattaa antaa aihetta kantajalle nos-

taa lisäkanne kannekohdan 2 osalta myöhemmässä vaiheessa. 

 

Päätöksen perusteluissaan käräjäoikeus on tulkinnut ja soveltanut myös 

tiekuljetussopimuslain 22 §:ää virheellisesti. Laissa olevan määräyksen 

mukaan, jos ennen tavaran saapumista määräpaikkaan ilmenee, että 

rahdinkuljettaja ei pysty täyttämään sopimusta tai, kotimaisessa kulje-

tuksessa, sovitulla tavalla, rahdinkuljettajan on pyydettävä ohjeita siltä, 

jolla 17 ja 18 §:n mukaan on oikeus määrätä tavarasta.  

 

Edellä mainituissa sopimuskohdissa K3 ja K4 s. 10 on sovittu, että lähe-
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tyserät jaetaan 100 %:sti, eli 92+8. Siinä vaiheessa kun vastaajan jakelu-

toimipaikasta ryhdyttiin jakoa suorittamaan niissä jakelutoimipaikoissa, 

joissa sivukylien talouksia ei ole jaettu, on ollut pakko ennen laissa tar-

koitettua ”tavaran saapumista määräpaikkaan”, eli vastaanottajalle 

huomata se, että sopimusten K3 ja K 4 sitoumus 100 %:sta jaosta ei täy-

ty. Tällöin vastaajan olisi tullut pyytää ohjetta TKSL:n edellyttämällä 

tavalla asiasta kantajalta. Näin ei ole tapahtunut kertaakaan, vaikka 

vastaaja on myöntänyt että sivukylien talouksille mainokset on jaettu 

vain joissain tapauksissa. Tämäkin todistaa vastaajan virheellisen ja so-

pimuksien vastaisen menettelyn. 

 

Kannekohdassa esitettyjen asioiden osalta vastaajan laiminlyönnit, kes-

kinäisen sopimuksen sopimusrikkomukset ja sovellettavaksi vaatimansa 

tiekuljetuslain määräysten rikkomukset ovat niin merkittäviä, että nii-

den perusteella on katsottava vastaajan syyllistyneen sivukylien mainok-

sien jakamatta jäämisessä ja niistä ilmoittamatta jättämisessä menette-

lyyn joka on ollut tahallista ja törkeän huolimatonta.  

 

7.3 Kannekohta 3. myöhästyneet jakelut. 

 

Käräjäoikeuden mukaan asiassa on riidatonta, että kanteen kohteena 

olevalla ajanjaksolla kuudessa tapauksessa vastaajan mainosjakelu on 

myöhästynyt, ja yhden tapauksen osalta vastaaja on myöntänyt myöhäs-

tymisen johtuneen vastaajasta. Muiden tapausten osalta syy jakelun 

myöhästymiselle on jäänyt selvittämättä. 

 

Käräjäoikeus toteaa, että inhimillisessä toiminnassa voi aina tapahtua ja 

tapahtuu virheitä. Varsinkin suuria määriä käsiteltäessä virheriski kas-

vaa. Kantajan mainoslähetyksissä on toiminut kolme eri tahoa, kantaja, 

kirjapaino ja vastaaja.  

 

Käräjäoikeus jatkaa, että virheistä aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen 

on varauduttu sekä tiekuljetussopimuslain säännöksissä että vastaajan 

sopimusehdoissa, jotka kummatkin sisältävät säännökset menettelyta-

voista virhetilanteessa. Jos oletettaisiin, että kaikki muutkin kannekoh-

dassa tarkoitetut viisi jakelun myöhästymistä olisivat johtuneet vastaa-

jan virheistä, kyse ei kuitenkaan ole tahallisuudesta tai törkeästä tuot-

tamuksesta vaan kuljetusalaan liittyvän toiminnan luonteesta. 

 

Sikäli kun kantaja on tehnyt olettamuksia muidenkin lähetysten myö-

hästymisestä, kyseisestä seikasta ei ole esitetty mitään näyttöä. Kun to-

distaja Kauppilan kertomuksesta ilmenevästi vastaajan lähetyksiä on 

käsitelty 25:ssä rullakossa, yhden rullakon harhautuminen jakelukana-

valtaan ei osoita, että muutkin 24 olisivat ohjautuneet virheellisesti. 

 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 
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mainoslähetysten myöhästyminen olisi johtunut vastaajan tahallisesta 

tai törkeän huolimattomasta menettelystä. Kannekohdan 3 vaatimus on 

siten hylättävä tiekuljetussopimuslain 41 §:n nojalla vanhentuneena. 

 

Kantajan näkemys tähän kannekohtaan. 

 

Käräjäoikeuden ratkaisut kanteen tämän kohdan osalta perustuvat yk-

sinomaan siihen mitä vastaaja on myöntänyt. Hyväksytyn yleisen oike-

uskäytännön mukaan ratkaisun pitäisi perustua asiassa näyttöihin, eli 

kirjallisiin todisteisiin ja todistajien lausuntoihin. Ei pelkästään vastaa-

jan myöntämisiin. 

 

Käräjäoikeus on todennut todisteen K 10 nojalla vastaajan myöntäneen 

yhden jakopäivällä 22.10.2004 olevan, 83400 Viinijärvi, tapauksen jossa 

myöhästyminen on johtunut vastaajasta. Kuitenkin samassa todisteessa 

vastaaja on myöntänyt, että kirjapaino on toimittanut vastaajalle kaikki 

22.10.2004 jakopäivällä olleet mainokset postin jaettavaksi sovitun mu-

kaisesti ja riittävän ajoissa. Samalla jakopäivällä, eli 22.10.2004 jako on 

todisteiden K 5 ja K 9 myöhästynyt myös 35400 Längelmäki ja 35600 

Halli, jotka ovat yhteen kuljetusrullakkoon pakattavia Tampereen kulje-

tusyksikköaluetta 33 – 39. Kun tässä kuljetusyksikössä olleet Längelmä-

en ja Hallin jakelutoimipaikkojen jakelut ovat kuljetusyksikön myöhäs-

tymisen johdosta myöhästyneet, ovat varmuudella myöhästyneet myös 

muut ko. kuljetusyksikössä eli rullakoissa olleiden jakelutoimipaikkojen 

jakelut joita ovat todisteiden K4 ja K 25 mukaisesti 34980 Killinkoski, 

38460 Mouhijärvi, 38510 Suodenniemi, 38500 Korkeakoski, 38600 Lavia 

ja 39580 Riitiala.  

 

Yhteensä Tampereen suunnalla em. todisteiden mukaan on varmuudella 

8 tapausta joissa jakelut ovat myöhästyneet vastaajasta johtuvasta syys-

tä. 

 

Lisäksi kun 83400 Viinijärven 22.10.2004 päivän jakelu on myöhästynyt 

todisteen K 10 mukaan Kuopioon menevän lähetyserän postista johtuvan 

myöhästymisen syystä, niin samalla päivällä Kuopion suunnalla oli jake-

lussa todisteen K 25 mukaan 79810 Karvionkanava, 71130 Kortejoki, 

71200 Tuusniemi, 71160 Riistavesi, 73300 Nilsiä, 73500 Juankoski, 

73770 Säyneinen ja 74200 Vieremä, jotka siis myöhästyivät todisteen K 

10 mukaan postista johtuvasta syystä lähetyserän viivästyessä matkalla 

Kuopioon. 

 

Yhteensä Kuopion suunnalla em. todisteiden mukaan on varmuudella 9 

tapausta joissa jakelut ovat myöhästyneet vastaajasta johtuvasta syystä. 



 
 

60 
 

 

Todisteiden K 4, K5, K10 ja K25 mukaan varmuudella jakelut ovat myö-

hästyneet yhteensä 17 tapauksessa (jakelutoimipaikassa) vaikka vastaa-

ja on myöntänyt vain yhden. 

 

Kun jakopäivän 22.10.2004 jakelut ovat todisteiden mukaan varmuudella 

myöhästyneet edellä kerrotussa laajuudessa, on enemmän kuin todennä-

köistä, että kaikki ko. päivän jakelut, eli yhteensä 41 tapauksessa (K 25) 

ovat myöhästyneet, vaikka kirjapaino on toimittanut ne vastaajan jake-

luun sovitulla tavalla (K 10). 

 

Myös kaikki muut kanteessa esitetyt myöhästymistapaukset ovat johtu-

neet vastaajan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta menettelystä, 

koska jakelujen I:n osapuoli kirjapaino on ilmoittanut, että se on toimit-

tanut ko. jakeluerät postin jakelupalveluun sovitulla tavalla. 

Päätösperusteluissaan käräjäoikeus toteaa, ”että inhimillisessä toimin-

nassa voi aina tapahtua ja tapahtuu virheitä”. Tämä on tietenkin totta, 

mutta kun liiketoiminnassa on otettu vastuu joko sopimukseen tai lakiin 

perustuen, niin vastuu pitää kantaa myös silloin kun vahinko tapahtuu 

inhimillisen toiminnan tuloksena. Ko. perustelussaan käräjäoikeus läh-

tee siitä, inhimillisen toiminnan vastuuta ei tarvitsisi kantaa tai että 

vastuu on vähäisempää. Tämäkin on oikeudellisesti kestämätön tilanne, 

etenkin, kun ottaa huomioon osapuolten aseman ja mahdollisuuden rea-

goida virheellisiin jakeluihin.  

 

Käräjäoikeuden näkemys siitä, että ”varsinkin suuria määriä käsiteltä-

essä virheriski kasvaa”, on virheellinen. Jos asiat hoidetaan huolellisen 

miehen tavoin, niin suhteellisen virheriskin pitäisi käsiteltäessä suuria 

määriä pitempään, laskea koska asiain hoidossa ajan myötä kokemus ja 

taito karttuvat suuria määriä käsiteltäessä. Vielä on otettava huomioon 

se, että kantajan tapauksessa kyseessä on ollut usealle, monesti maaseu-

tupaikkakunnalle osoitetut määräpäiväjakelut, joista on annettu 2 – 3 

viikkoa ennen jakoa ennakkotietoilmoitus eli palvelutilaus. Käsiteltävät 

määrät ovat olleet tiedossa ja määrät eivät ole monellakaan paikkakun-

nalla olleet massiivisia vaan muutaman sadan kappaleen jakeluja esim. 

 

Sopimus asiakkaaseen nähden on siis kohtuuton. Mitä tulee tiekuljetus-

sopimuslain säädösten mukaisiin korvauksiin, niin käräjäoikeus, vaikka 

se on 5.5.2009 päättänyt, että tapaukseen sovelletaan tiekuljetuslakia, ei 

kuitenkaan edellä mainitussa ja 27.5.2010 päätöksissä ole noudatettu 

pakottavia tiekuljetussopimuslain määräyksiä mm. lain 12, 22, 38 ja 47  

§:n kohtia, jolloin päätöstä tulee tältäkin osin muuttaa.  
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Käräjäoikeus on todistaja Timo Kauppilan todistukseen vedoten toden-

nut, että ”vastaajan lähetyksiä on käsitelty 25:ssä rullakossa”. Määrällä 

25 rullakkoa todistaja tarkoitti viikon rullakkomäärää. Kun jokaiselle ja-

kelupäivälle jakeluohjeen mukaisesti tehtiin kullekin jakelualueelle oma 

rullakko, niin keskimäärin jakelupäivää kohden viikossa tehtiin 5 rul-

lakkoa jotka kukin 5 kpl rullakkoerä toimitettiin jakeluohjeen mukaan 

postille 3 päivää ennen jakelupäivää (K1:n liitesopimus ja K3). Keski-

määrin kussakin rullakossa on ollut jaettavia mainoksia todistaja Kaup-

pilan arviosta laskien n. 8000 kpl. Siis jo yhdenkin rullakon ohjautumi-

nen virheellisesti on kantajan näkökulmasta tarkastellen merkittävä 

asia.   

 

Kun vastaajan jakelussa on tapahtunut jakelujen myöhästymisvirhe, ja 

kun edellä mainittujen todisteiden mukaisesti 22.10.2004 jossa useam-

man suunnan, eli Tampereen ja Kuopion suuntien rullakokot olivat todis-

tettavasti ohjautuneet virheellisesti, niin sama on tapahtunut koko sille 

jakeluerälle joka ko. määräpäivällä on ollut jaossa. Eli kussakin esille 

tulleessa tapauksessa väärin ei ole ohjautunut vain yksi rullakko, vaan 

kaikki jakopäivää kohden keskimäärin 5 rullakkoa ja n. 40.000 mainosta 

on ollut jaossa määräpäivän jälkeen tai jätetty kokonaan jakamatta. 

 

 Edellä mainitun perusteella pitäisi olla selvää se, että mainoslähetysten 

myöhästyminen on johtunut vastaajan tahallisesta tai törkeän huolimat-

tomasta menettelystä.  

 

Lisäksi vastaaja on toiminut erityisen törkeästi ja tuottamuksellisesti 

siinä, että ei ole oma-aloitteisesti tiekuljetussopimuslain 22 §:n edellyt-

tämällä tavalla ilmoittanut kantajalle siitä, että ei pysty täyttämään so-

pimusta sovitulla tavalla, eli jakamaan mainoksia sovittuna määräpäi-

vänä, vaan pyrkinyt ne kaikin keinoin salaamaan välttyäkseen korvaus-

vastuusta. Menettelyllään vastaaja on toiminut tiekuljetussopimuslain 

vastaisesti, jota se nyt haluaa sovellettavan. 

 

Vaikka em. tavoin on, niin useat vastaajan todistajat, mm. Timo Vauh-

konen, Ari Hilli ja lakimies Peter Karlsson ovat todenneet, että kimppu-

lappu on jakelua ohjaava. Kun jakelutoimipaikan vastaava työtekijä 

varmuudella huomasi sen, että jakelua ei voida suorittaa sovitulla taval-

la, eli määräpäivänä, olisi ko. vastaavan työntekijän tullut ilmoittaa siitä 

yleisten sopimusehtojen (K 2.)13 kohdan mukaisesti Savenmaa Ky:lle. 

Näin vastaaja ei ole menetellyt. 

 

7.4 Kannekohta 4. jakelumuutoksista ilmoittamatta jättäminen 

 

Yleisten sopimusehtojen mukaan palveluun oleellisesti vaikuttavista 

muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kuukautta aikaisemmin. Todistaja  
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Karlssonin kertomuksesta ilmenee, että jakelutoimipaikan muutoksella 

ei ole asiakkaalle merkitystä, jos kimppulapun osoitetoimipaikka on oi-

kein merkitty, koska sen perusteella lähetys postin jakelukeskuksessa 

ohjautuu oikeaan jakelutoimipaikkaan. Muutos ei siten ole sellainen 

oleellisesti vaikuttava muutos, josta pitäisi ilmoittaa.  

 

Tosiseikat ja pelkästään kuka tahansa, asiaa vähemmänkin ymmärtävä 

voi todeta, että väärällä ohjaustiedolla mennyt mainosnippu ei ehdi mää-

räpäivänä jakoon. Ko. seikan on oikeuden puheenjohtaja istunnossa sel-

ventänyt itselleen moneen kertaan, joten pitäytyminen Karlssonin asian 

merkitystä vähättelevään todistukseen on käsittämätön johtopäätös ja 

johtanut täysin virheelliseen tuomioon. 

 

KO ei myöskään ole ottanut lainkaan huomioon Aaro Mannismäen todis-

tusta, miten Ykköset-lehti jaetaan torstai määräpäivän jälkeen seuraa-

valla viikolla, koska Posti on muuttanut jakelureittejä, ilmoittamatta 

muutoksista. 

 

Edellä todetuin perustein käräjäoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että 

vastaaja olisi menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti jät-

täessään kantajalle ilmoittamatta jakelutoimipaikkojen muutoksista. 

 

 KO:n ratkaisu johtaa siihen, että Posti on saanut sopimustensa ja 

TKSL:n määräyksiä noudattamalla/noudattamatta jättämällä yleisen oi-

keuskäytännön vastaisesti voinut laskuttaa Savenmaata tekemättömästä 

työstä.  

 

Koska on oikeudessa todistettu, että postin edustajat ovat olleet kaikista 

Savenmaan mainosjakeluun liittyvistä ongelmista paremmin selvillä 

kuin Savenmaa itse, on silti Postissa systemaattisesti kieltäydytty selvit-

tämästä asioita, eikä ole suostuttu sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin, 

vaan on sillä ja siitä välittämättä asioiden salaamisella vuosikausia pit-

kitetty asian käsittelyä. 

 

Asian selvittelystä ja neuvotteluista kieltäytyminen on sen vuoksi ollut 

piittaamatonta ja välinpitämätöntä menettelyä Savenmaata kohtaan. 

 

Käräjäoikeus on tulkinnut Karlssonin todistukseen tukeutuen, että jake-

lujen ohjaustietomuutoksista ilmoittamatta jättäminen ei ole sellainen 

oleellisesti vaikuttava muutos, josta pitäisi ilmoittaa.  

 

Käräjäoikeuden tulkinta asiassa on totaalisesti virheellinen.  

Ohjaustietomuutoksissa on kysymys sekä jakelutoimipaikkojen, että 

osoitetoimipaikkojen numero- ja nimimuutoksista eli ne koskevat jakelu- 

ja osoitetoimipaikkojen lakkautuksia, uusien perustamisia, osoitetoimi-

paikkojen siirtämisiä toiseen jakelutoimipaikkaan ja osoitetoimipaikko-

jen reittien muuttumista.  
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Sopimuksen liite, Suomen posti Oyj:n yleisten sopimusehdot, kohta 24. 

2.kpl velvoittaa postia ilmoittamaan olennaisista palvelumuutoksista yh-

tä kuukautta ennen muutosten käyttöön ottoa ja ohjaustietomuutokset 

ovat asiakkaan mainosten ajoissa perimenon kannalta mitä tärkeimpiä 

palvelumuutoksia. 

 

Jos kyseisiä muutoksia ei ilmoiteta sopimuksen mukaisesti asiakkaalle, 

niin asiakkaan mainospostin lähetyksiin merkitsemät lähetysten ohjaus-

tiedot eivät voi olla oikein.  Tästä seuraa se, että lähetykset eivät ohjaudu 

ajoissa oikeille jakelu- tai osoitetoimipaikoille ja seurauksena on vääjää-

mättä jakelujen myöhästyminen, tai kuten on todistettu, vastaajan hen-

kilöstö jättää em. syystä myöhästyneet mainokset kokonaan jakamatta.  

 

Vastuu näistä ohjaustietovirheistä jää Postille, koska se ei ole täyttänyt 

sopimusvelvoitettaan muutosten sopimuksen mukaisesta ilmoittamises-

ta. 

 

Posti ei myöskään ole ilmoittanut Savenmaalle missään vaiheessa, min-

kään yhteyshenkilön, eikä minkään sopimuksen, tai sopimusliitteen 

kautta, postiinjättöluettelon käyttöön kuuluvista ohjeistuksista ennen-

kuin vasta oikeudessa.  

 

Todistajat Karlsson, Vauhkonen ja Andersin todistavat Ari Hillin todis-

tamasta ohjeistuksesta poikkeavan käytännön, mistä ei ole Savenmaalle 

kerrottu. Andersinin mielestä ko. ohjetta olisi pitänyt ymmärtää kysyä. 

Savenmaata ei ole ohjeistettu, mitä pitää kysyä, keneltä pitää kysyä ja 

mitä pitää kysyä. Savenmaa on toiminut postiinjättöluettelon suhteen 

niillä tiedoilla ja ohjeilla, mitä Ari Hilli on sen käytöstä opastanut, eikä 

se ole voinut muutoin toimia. 

  

Postilla olisi ollut mahdollisuus ilmoittaa joka viikko Vauhkosen, ym sel-

vittämällä tavalla 16 kpl eri kohderyhmiin tarkoitetut ennakkotiedot/ ja-

kelutilaukset ja antaa niihin ajantasaiset tiedot talousmääristä ja jakelu-

toimipaikoista. 

 

Ko. palvelun olemassa olosta Savenmaa Ky on saanut tiedon Postilta vas-

ta toukokuussa v 2011 Helsingin Käräjäoikeudessa. 

  

Huolimatta siitä, että ko.palvelu on ollut/on otettu Postin käyttöön, ei  

siitä ilmoitettu, eikä sitä ole Savenmaan jakelusopimuksiin sovellettu, 

vaikka se on Postin oma ja alan yleinen käytäntö. 

 

Lisäksi KO on katsonut että ohjaustietomuutoksista ilmoittamatta jät-

täminen ei ollut tahallista tai törkeän huolimatonta. 

 

Käräjäoikeuden tulkinta tämän asian osalta on täysin virheellinen.  

Jos em. ohjaustietomuutoksista joku jäisi ilmoittamatta, niin tämä olisi 

inhimillistä ja jopa jotenkin ymmärrettävää ja luonnollista.  
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Silloin kun em. mainoslehtien ajoissa jakoon saannin kannalta tärkeät 

vuositasolla jopa sadat, eli käytännössä kaikki ohjaustietomuutokset jä-

tetään sopimuksen edellyttämällä tavalla säännönmukaisesti ilmoitta-

matta, ja tästä seuraa suuri määrä myöhästyneitä mainosten jakoja ja 

jakamatta jättämisiä, niin tällaisen tärkeän sopimuskohdan täyttämättä 

jättäminen ei voi olla muuta kuin tahallista ja törkeän tuottamuksellista 

tai jopa tavoitteellista toimintaa 

 

Käräjäoikeus ei ole ottanut tältä osin asiaa koskevaa Aaro Mannismäen 

todistusta huomioon.  Mannismäki on selvittänyt oikeudessa, miten leh-

det myöhästyvät juuri virheellisten ohjaustietojen vuoksi; Ykköset -

lehden jakopäivä on torstaina. Vääriin toimipaikkoihin ohjattuja lehtiä 

jaetaankin seuraava viikon aikana, mikä ei ole sopimuksen mukaista 

 

Vauhkonen, Karlsson ja Andersin ovat kertoneet, että Posti myös antaa   

lähettäjälle viimeisimmät talousmäärätiedot joka jakoa varten, mutta 

miksi se ei ole ollut Savenmaan käytössä? Tämäkin on todistelun perus-

teella riidaton seikka. 

 

Savenmaa on käyttänyt v 2000 jakelutoimipaikka/talousmäärätiedostoa 

syyskuulle 2004 asti ja sen jälkeen saatua tiedostoa vuoteen 2006 asti. 

Siis Savenmaa on saanut kuuden vuoden aikana kaksi ohjaustiedostoa, 

eikä sille ole Postin taholta kerrottu missään vaiheessa, että joka kerta 

sen tilatessa jakelua, sille olisi pitänyt tulla Postilta uudet, ajan tasalla 

olevat tiedot. 

 

Ari Hilli on ollut Savenmaan yhteyshenkilönä. Hänen kertomuksensa oi-

keudessa poikkeaa täysin siitä, mitä Postin muut todistajat selvittävät 

postienjättötietojen toimittamisesta asiakkaan tilatessa palvelua. 

 

Todistaja Andersin on selvittänyt, että ko. tietoja ei vuonna 2004 ole voi-

nut ulkopuolinen saada sähköisesti Postin järjestelmistä, vaan ne on aina 

pitänyt erikseen pyytää. 

 

Hillin todistuksesta selviää, että hän on tiennyt, että Hannu Pihlajamaa 

täyttää kimppulappuja käsin, eikä tietokoneella (Samuli Pihlajamaa sel-

vittää, että Hannu Pihlajamaa teki ensimmäisen lapun käsin ja muut tu-

lostettiin tietokoneella, kuten jakelun ennakkotiedotkin).Hilli on tiennyt 

opastavansa asiakasta, jolla ei ole edellytyksiä ottaa tietoja Internetistä, 

vaikka hän on kehottanut niin tekemään. 

 

Lisäksi käräjäoikeus päättäessään 27.5.2011 asiasta, on jättänyt tiekulje-

tussopimuslain määräykset ratkaisussaan täysin huomiotta, vaikka väli-

päätöksessään 5.5.2009 on päättänyt, että asiassa sovelletaan ko. lakia. 

 

Tiekuljetussopimuslain 22 § kun edellyttää, että jos ” rahdinkuljettaja ei 

pysty täyttämään sopimusta kotimaisessa kuljetuksessa sovitulla tavalla, 
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rahdinkuljettajan on pyydettävä ohjeita siltä, jolla 17 ja 18 §:n mukaan 

on oikeus määrätä tavarasta.”  

 

Sen johdosta, että posti ei ole sopimuksen edellyttämällä tavalla ilmoit-

tanut em. ohjaustietomuutoksista, posti ei ole pystynyt toimittamaan 

mainoksia sovitulla tavalla määräajassa talouksiin. Tällöin sen olisi kuu-

lunut noudattaa asiassa TKSL:n 22 määräystä ja pyytää ohjetta Saven-

maa Ky:ltä. Kuitenkaan posti ei ole kertaakaan pyytänyt Savenmaa 

Ky:ltä em. ohjetta siitä, miten menetellään kun mainoksia (rahtia) ei voi-

da toimittaa sopimuksen mukaisesti määräajassa vastaanottajalle. 

 

Ainakin 181 jakelutoimipaikkaa on toiminut huilimattomasti ja välinpi-

tämättömästi. Niissä on annettu tulla jakeluita ja mainoksia jatkuvasti 

vääriin toimipaikkoihin, eikä ole ilmoitettu kertaakaan. Tämä lienee rii-

datonta. Pelkästään tämä menettely täyttää törkeän huolimattomuuden 

tunnusmerkistön. 

 

Edellä mainitut vastaajan mittavat, sekä sopimuksessa mainittujen si-

toumusten että tiekuljetussopimuslain määräysten merkittävät laimin-

lyönnit merkitsevät sitä, että vastaaja on menetellyt asiakohdassa tahal-

lisesti ja törkeän tuottamuksellisesti ja jopa tavoitteellisesti. 

 

Käräjäoikeuden ratkaisu johtaa siihen, että Posti on sopimustensa ja 

TKSL:n määräyksiä noudattamalla/noudattamatta jättämällä yleisen oi-

keuskäytännön vastaisesti voinut/laskuttanut laskuttaa Savenmaa Ky:tä   

tekemättömästä työstä. 

 

Koska oikeudessa on todistettu, että Postin edustajat ovat olleet kaikista  

Savenmaan mainosjakeluun liittyvistä ongelmista paremmin selvillä 

kuin Savenmaa itse, on silti Postissa systemaattisesti kieltäydytty  sel-

vittämästä asioita, eikä ole suostuttu  sopimuksen mukaisiin neuvotte-

luihin, vaan on sillä ja siitä välittämättä asioiden salaamisella vuosikau-

sia pitkitetty asian käsittelyä ja aiheutettu jatkuvaa vahinkoa. Tämä 

täyttää muiden esitettyjen seikkojen lisäksi törkeän huolimattomuuden 

tunnus merkistön. 

 

7.5 Kannekohta 5. perusteeton etu                 

 

Hallituksen esityksessä tiekuljetussopimuslain 41 §:ssä säädettyjen mää-

räaikojen osalta on todettu, että: "Pykälä koskee kaikkia lain alaisista 

kuljetuksista aiheutuvia kanteita, vaikka riidan kohteena olevasta oike-

uskysymyksestä ei olisi laissa säännöstä". Näin ollen kantajan perusteet-

toman edun palautusta koskeva vaatimus on hylättävä tiekuljetussopi-

muslain 41 §:n nojalla vanhentuneena.  

 

KO:n ratkaisu johtaa siihen, että Posti on sopimustensa ja TKSL:n mää-

räyksiä noudattamalla/noudattamatta jättämällä yleisen oikeuskäytän-

nön vastaisesti laskuttanut /voinut laskuttaa Savenmaata tekemättö-
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mästä työstä. Mikään peruste ei oikeuta ketään missään tilanteessa las-

kuttamaan ja vaatimaan maksua tekemättömästä työstä. Koko jutun 

asiatietoina on selvää, että tässä on laskutettu huomattavia määriä te-

kemätöntä työtä. Se ei vaadi sitä, että kaikki ja jokainen tekemätön työ 

pitää yksiselitteisesti kyetä näyttämään, koska se on jutun luonne huo-

mioiden täysi mahdottomuus.  

 

Tässä on riidattominakin seikkoina jakamattomia sivukyliä, jotka silti on 

laskutettu. Vaikka se ei olisikaan tahallista tai törkeää huolimattomuut-

ta, niin on se ainakin perusteetonta laskuttamista eli laskulle ei ole pe-

rustetta. Tämän asian vaikutus on vahingonkorvausoikeudellinen ja vä-

hintään jutun luonne huomioon ottaen se vaikuttaa oikeudenkäyntikulu-

ratkaisuun eli kantaja ei ole hävinnyt juttua siten, että sillä olisi velvolli-

suutta korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut. 

 

 Koska oikeudessa on todistettu, että postin edustajat ovat olleet kaikista 

Savenmaan mainosjakeluun liittyvistä ongelmista paremmin selvillä 

kuin Savenmaa itse, on silti Postissa systemaattisesti kieltäydytty selvit-

tämästä asioita, eikä ole suostuttu sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin, 

vaan on sillä ja siitä välittämättä asioiden salaamisella vuosikausia pit-

kitetty asian käsittelyä. 

 

Tämä täyttää muiden esitettyjen seikkojen lisäksi törkeän huolimatto-

muuden tunnus merkistön. 

 

Asian selvittelystä ja neuvotteluista kieltäytyminen on sen vuoksi ollut 

myös piittaamatonta ja välinpitämätöntä menettelyä Savenmaata koh-

taan.  

 

Käräjäoikeus on jättänyt huomiotta myös postin ammattilaisen Timo 

Vauhkosen todistuksen jossa todistaja yksiselitteisesti toteaa, että ”ohjaus-

tiedoilla on olennainen merkitys sille, että lähetys jota aiotaan jakaa, oh-

jautuu oikeaan toimipaikkaan tarkoitetussa aikataulussa. Lisäksi Vauh-

konen todistaa lausunnossaan, jota ei ole kirjattu KO:n pöytäkirjaan, että 

”ja jos ne ohjaustiedot ovat väärin, niin että jakelutoimipaikan käyttämä 

alue, mitkä postinumerot se jakaa, muuttuu, silloin jonkun postinumeron 

tavarat menevät väärään jakelutoimipaikkaan. Ja silloin se jakelu myö-

hästyy niiltä osin.” Eli Vauhkosen, ammattilaisen todistajan todistami-

sesta johdettuna yksiselitteinen näkemys on, että jättämällä ilmoitta-

matta jakelu- ja osoitetoimipaikkojen muutokset, eli ohjaustietomuutok-

set, vastaaja on jopa tietoisesti aiheuttanut suurta vahinkoa kantajalle. 

 

Laskutus  tekemättömästä työstä 

 

Todistaja, vastaajan lakimies Peter Karlsson todistaa useampaankin ker-

taan sen, että vastaaja jakaa lähetykset sataprosenttisesti, eli määräpäi-

vänä 92 % ja loput kahtena seuraavana työpäivänä. Siis mitään tämän 

todistuksen mukaan ei lähetyseristä jää jakamatta. 
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Todistaja, eli lakimies Peter Karlsson kertoo em. asian, sekä vastaajan 

lakimiehen, että kantajan lakimiehen kysymyksiin vastatessaan. 

Todistaja, eli lakimies Peter Karlsson kertoo myös, että ylimääräisistä 

mainoksista vastaaja ei laskuta. Laskutuksen hän todistaa tapahtuvan 

voimassaolevien lukumäärätietojen mukaan. Ylimääräisiksi mainoksiksi 

hän lukee lehtipainon tai asiakkaan toimittamat lukumäärätiedot ylittä-

vät kappalemäärät. Todistustaan hän jatkaa, että näitä lehtipainon tai 

asiakaan toimittamia ylimääräisiä kappaleita ei laskuteta.  Tämän todis-

taja, eli lakimies Peter Karlsson kertoo sekä vastaajan lakimiehen, että 

kantajan lakimiehen kysymyksiin vastatessaan. 

Kantajan sivukylille, eli osoitepostinumeroille tarkoitetuista mainoksista 

vastaaja on kertonut jakaneensa vain joissain tapauksissa. Kantaja on 

kuitenkin lähettänyt jakelupaikan postinumerolla mainosmäärän joka 

kattaa myös em. sivukylä ja joille hän oli tarkoittanut ne myös jaettavak-

si. Kun vastaajan kertoman mukaan sivukylät ovat kuitenkin pääosin 

jääneet jakamatta, on jakelutoimipaikan numerolle tullut em. johdosta 

suuri määrä ylimääräisiä mainoksia joita vastaaja ei ole jakanut.  

 

Kuitenkin vastaaja on laskuttanut ja saanut maksun myös näistä  

ylimääräisistä kappaleista vaikka lakimies Karlssonin mukaan niitä ei 

ollut oikeus laskuttaa. Laskutuksen kun tuli tapahtua postin voimassa-

olevien lukumäärätietojen mukaisesti. 

 

Mainitun johdosta lakimies Karlssonin todistusta tulkiten ja mukaan 

vastaaja on laskuttanut ja saanut maksun huikeasta määrästä tekemä-

töntä työtä. 

Edellä mainittuja todistuksia ei ole kirjattu oikeuden pöytäkirjaan vaan 

ne on kuunneltu ko. tapahtuneelta nauhoitukselta. CD –levyltä 

 

  Oikeudenmukainen päätös on se, että Itella Oyj palauttaa jakamattomista mainoksista 

  ja tekemättömästä työstä saadut korvaukset. 

 

                             7.6 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus vastaajan toiminnassa 

 

7.6.1 Vahingonkorvausvaatimuksien kohteesta ja oikeuskäytännöstä 

 

7.6.1.1 Vahingonkorvausvaatimuksien kohde 

 

Kysymys on kantajan oikeudesta saada vahingonkorvausta vastaajalta, koska vastaa-

ja on aiheuttanut ykkösosoitteettoman mainostuotteen ryhmäjakeluja toteuttaessaan 

kantajalle ison taloudellisen vahingon tahallisesti ja huolimattomuudellaan. 

 

7.7.1.2 Törkeä huolimattomuus oikeuskäytännössä vs. vastaajan toiminta 
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Tiekuljetusten vastuukysymyksissä törkeä huolimattomuus tulee tarkastella 

kokonaisuutena. 

 

Ratkaisevaa on se onko rahdinkuljettajan toimintatapa ollut tietoista ja seurauksista 

piittaamatonta ja onko toiminta ollut oman vakiintuneen käytännön mukaista ja huo-

lellista?  

 

Kuljetusalalla kyse on korostuneesta huolellisuusvelvollisuudesta. 

 

Käräjäoikeus on virheellisesti päätellyt, että kantajan ja vastaajan välisissä sopimuk-

sissa olisi jo otettu huomioon, että ryhmäjakelutoiminta on laajaa, inhimillistä toi-

mintaa, johon sisältyy myös riskejä.  

 

Toisaalta vastaajan taholta tulee esille, että kantajaa on pidetty kanneaikana pääsään-

töisesti käteisasiakkaana, jonka kanssa ei ole mitään erillisiä sopimuksia ja jonka tar-

peista tai jopa asiakkaana olosta ei kaikin ajoin ole oltu selvillä (vrt. todistaja Posta-

reff-Jurvelin). Tämä toimintatapa asettaa käräjäoikeuden päätelmän sopimuksella 

säädellystä tilasta outoon valoon. Vastaajan toiminta on ollut kaikki muuta, mutta ei 

hyvän liiketavan mukaista. 

 

Edelleen käräjäoikeus on virheellisesti päätellyt, että tapauksia, joissa on ilmennyt 

puutteita vastaajan toiminnassa, on ollut niin vähän, että niillä ei ole merkitystä 

merkitystä eikä vastaajan toimintaa millään perusteilla arvioiden voida pitää törkeän 

huolimattomana. Tässä kohden kuultu todistelu antaa aiheen selvästi päinvastaiseen 

päätelmään, kuten todistajat Häyrynen ja Niemi kertoivat ja joiden todistelut on täy-

sin sivuutettu pelkkinä olettamuksina. Tapauksia on useita ja niitä on esiintynyt tois-

tuvasti ilman, että kantajalle olisi annettu niistä mitään tietoa. 

 

Vastaajan tapauksessa erittäin painavia, törkeää huolimattomuutta osoittavia syitä 

ovat ainakin oman vakiintuneen sopimuskäytäntönsä ja alan yleisen käytännön vas-

tainen toiminta, toiminnan tietoinen ja pitkäaikainen salaaminen, toiminnan laajuus 

ja toistuvuus sekä aiheutetun vahingon iso määrä. Erityisen moitittavaa on ollut vas-

taajan jatkuva kantajaan kohdistuvan ilmoitus- ja informointivelvoitteen laiminlyön-

ti. 

 

Vahinkojen syntymisen ennakointi. Oikeuskäytännössä katsotaan myös, että tietyn 

alan asiantuntijan, niin kuin iso kansainvälinen jakelualan yritys Itella Oyj on, voi-

daan katsoa olevan hyvin perillä vaaditun ja oman toimintansa sisällöstä. Tämä tar-

koittaa sitä, että tällöin ei tiedoton huolimattomuus yleensä voi tulla kysymykseen. 

Lisäksi se, että vahinkoja on sattunut usein, osoittaa tietoista huolimattomuutta. Ta-

hallisuutta on se, että laskutetaan tietoisesti jakamattomista mainoksista. 

 

Törkeä huolimattomuus on kyseessä, jos rahdinkuljettajan menettely lisää riskiä ja 

tietää, että valitsemansa toimintatavan mukaan toimiessaan toiminta johtaa todennä-

köisesti vahinkoon tai suurimpaan vahingon määrään. Esim. tässä tarkoitetussa toi-

minnassa vastaajalla on ollut mahdollisuus toimia toisin kuin se on toiminut, koska 

se on saanut kaikista kantajan ryhmäjakeluista ennakkotiedon palvelutilauksen muo-

dossa 2 viikkoa ennen jakelun määräpäivää. Tällöin varauman tekemällä vastaaja oli-

si voinut antaa tiedon kantajalle, voidaanko kantajan tilaama jakelu hoitaa tilatulla 

tavalla. Kuitenkaan vastaaja ei missään tapauksessa ole ollut valmis selvittämään tie-
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tämiään virheitä kantajan toiminnassa eikä ole ryhtynyt mihinkään toimiin aiheutu-

van vahingon määrän vähentämiseksi tai vahingon estämiseksi, mitä on pidettävä 

erittäin outona toimintatapana alan ison toimijan kyseessä ollen.  

 

7.7.1.3 Vastaajan toiminta vs. oma vakiintunut käytäntö ja alan yleinen käytäntö 

 

Diffuusioteorian mukaisesti vahingonkorvaus arvioidaan kahden eri tapahtumakulun 

välillä. Tässä jutussa hypoteettinen tapahtumakulku olisi se, että vastaaja 

olisi toiminut omien sopimus- ja yleisten sopimusehtojensa (YSE) sekä tuote-

ehtojensa sekä alan yleisen toimintatavan mukaisesti, jolloin vahingot olisi voitu 

välttää tai ainakin merkittävästi pienentää. 

 

7.7.1.3.1 Vastaajan poikkeamat omasta käytännöstään ja alan yleisestä käytännöstä 

 

Postin oma vakiintunut käytäntö on dokumentoitu postin asiakassopimuksessa ja sen 

liitteenä olevissa tarjouksessa, yleisissä sopimusehdoissa (YSE) ja tuote-ehdoissa. 

Alan käytäntö muodostuu postin vakiintuneesta käytännöstä ja Suomen Suora-

mainonnan (SSM) käytännöstä, koska mainitut yritykset ovat alan merkittävimmät 

toimijat Suomessa. Tämä on myös vastaajan näkemys KO –käsittelyssä esiin tulleen 

mukaan.  

 

Jo aikaisemmissa tämän valituksen luvuissa on tuotu yksilöidysti esiin tapahtumia, 

joissa vastaajan toiminta kantajaa kohtaan on ollut törkeän huolimatonta. Seuraavas-

sa on vielä luettelomaisesti esitetty ne kohdat, joissa vastaaja on poikennut kantajan 

vahingoksi omasta vakiintuneesta ja alan käytännöstä: 

 

                        1    Talousmäärä- ja ohjaustietopäivitykset  

                         

    Yleinen käytäntö: jatkuva, ajantasainen talousmäärien ja ohjaustietojen päivitys,  

    jossa otetaan huomioon myös ns. mainoskieltotaloudet. 

 

                         Posti pyrkinyt päivittämään kaksi kertaan vuodessa, mikä sekään ei ole toteutunut ja 

                         jossa mainoskieltotaloudet otettu huomioon vasta vuoden 2006 alusta lukien. 

                         Lisäksi talousmääräpäivitykset on tehty arvion perusteella kuulematta jakelutoimi- 

                         paikkojen vastaavia toimihenkilöitä. 

 

                         Postin olisi pitänyt päivittää talousmäärätiedot 2 kertaa vuodessa ja ohjaustiedot 

                         4 kertaa vuodessa sopimuksen mukaan. 

 

                         Erityisen moitittavana ja kantajan vahingon määrää lisäävänä asiana on todettava  

                         se, että kantajalle ei annettu tietoa siitä, että joka jakelukertaa varten pitää olla oma 

                         postiinjättölista viimeisimmistä kulloisenkin kohdealueen talousmääristä. Kantajan 

                         voidaan perustellusti katsoa tällöin olleen vilpittömässä mielessä sen suhteen, että 

                         vastaaja hoitaa jakelun kantajan ennakkotiedon/palvelutilauksen mukaisesti.   

                    

                         2        Talousmäärien vaihtelut 

                    

     Yleinen käytäntö (SSM): talousmäärien vaihtelut päivityksissä eivät ole olleet 

                          äkillisesti suuria. 
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                          Postin päivityksissä sekä jakelutoimipaikkojen että osoitetoimipaikkojen talous- 

                          määrien on todettu kasvaneen äkillisesti jopa satoja prosentteja. Tämä on lisännyt 

                          ko. kohdealueilla ryhmäjakelukappaleiden tarvetta ja siten myös kantajan vahingon 

                          määrä on selvästi noussut.  

 

                          3        Jakelujen toteutumisen kontrolli   

 

  Yleinen käytäntö: rahdinkuljettaja itse kontrolloi  

   huolellisuusvelvoitteen mukaisesti jakelujen toteutumista. 

 

   Posti: järjestelmällinen jakelujen toteutumisen kontrolli puuttuu.  

   Ottaen huomioon rahdinkuljettajan korostuneen 

   huolellisuusvelvoitteen tämä puute selvästi osoittaa  

   piittaamattomuutta kantajan (tavaran lähettäjä) etujen ja omien  

   valvontatarpeidensa toteutumisesta. 

    

  4        Jakelun toteutumisen puutteista asiakkaalle ilmoittaminen  

  

 Yleinen käytäntö: Lähettäjälle ilmoitetaan, jos tilattua jakelua ei ole 

  voitu toteuttaa sovitulla tavalla ja samalla sovitaan tapahtuneen  

  virheen oikaisemisesta. 

 

  Posti: ei ilmoita jakeluvirheistä ja –puutteista eikä osallistu asiain 

  selvittämiseen, kun virheitä ja puutteita muuta kautta tulee lähettä- 

  jän tietoon. Jakeluista sopimuksen mukaan postille toimitettuja palve- 

  lutilauksia ryhmäjakeluista ei lueta eikä oteta huomioon muutoin 

  kuin laskuttamalla täysimääräisesti kirjapainon lähetyslistan mukaan 

  vaikka jakelu olisi kokonaan tai osittain tekemättä. 

 

  5       Ohjaus-, talousmäärä- ja postiinjättötietojen saanti 

 

  Yleinen käytäntö: Rahdinkuljettaja ilmoittaa ilman pyyntöä tai erillistä 

  sopimusta otsikossa mainitut tiedot joka jakelua varten lähettäjälle 

  erikseen. 

 

  Posti: ei ole ilmoittanut vastaajalle koskaan näitä tietoja ennen jakelua. 

  Kyseessä on erityisen moitittava ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti, 

  joka osoittaa törkeää huolimattomuutta toiminnassa kantajaa kohtaan. 

 

7.7.3 Tiivistelmä törkeästä huolimattomuudesta  

 

Edellä esitetyt syyt ovat aiheuttaneet aikaisemmin vaatimuskohdissa 

esitetyt vahingot. Laiminlyöntejä on useita ja vastaajan passiivisuus 

asioiden hoidossa ja selvittämisessä on vain kasvattanut vahinkoja. 

 

Vastaajan reagoimattomuus kustakin jakelusta annettuun ennakkotie-

toon eli palvelutilaukseen on selvä peruste kantajan vilpittömälle 

mielelle sen suhteen, että vastaaja hoitaa jakelun palvelutilauksen 
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mukaisesti.  

 

Jos kantaja olisi saanut tilanteen niin vaatiessa vastaajalta 

tiedon, että jakelu ei onnistu palvelutilauksen mukaan, kantajalla 

olisi ollut mahdollisuus joko jättää jakelu lähettämättä tai järjestää se 

muulla tavoin. Tätä mahdollisuutta kantajalle ei annettu missään vai-

heessa vaan mainoslehtisten annettiin tulla huolehtimatta sen kum-

memmin, menevätkö ne kaikki jakoon vai eivät. 

 

Kimppulappuohjeistuksessa vastaaja myös hyvin selvästi poikkesi kanta-

jan vahingoksi omasta käytännöstään, kun kantaja ohjeistettiin käyttä-

mään kimppulappua, johon sopii vain jakelutoimipaikan postinumero ja 

jonka kuitenkin vastaaja kertoi (todistaja Ari Hilli) toimivan niin, että 

mainokset jaetaan myös kaikkiin jakelutoimipaikan alla oleviin osoite- 

toimipaikkojen talouksiin. Näin ei kuitenkaan ollut postin käytäntö vaan 

suurin osa jakelutoimipaikoista jätti jakamatta osoitetoimipaikkojen  

talouksiin ja jakoi vain jakelutoimipaikan talouksiin. Siitä seurasi se, 

että huomattava määrä mainoksia meni roskiin jätepaperikeräykseen. 

 

Kokonaisuutena arvioiden vastaajan toimintatapa on ollut selvästi  

törkeän huolimatonkantajaa kohtaan. Toiminnalla on pitkän ajan  

kestäessään turvattu vastaajalle merkittävä taloudellinen hyöty kantaja 

kustannuksella kontrolloimatta mitenkään, minkä verran mainoslehtisiä 

kussakin jakelussa todellisuudessa jaettiin, mutta jakelut laskutettiin 

kantajalta sen jakeluun toimittamien määrien ja kirjapainon lähetyslis-

tan mukaan.  

 

Vastaajan näkemys siitä, että kyseessä on massajakelu, 

jota ei mitenkään voi kaikilta osin valvoa, on tekaistu, kun ottaa  

huomioon sen, että laskun laatimisvaiheessa vastaaja tarkasti piti huo-

len, että kukin jakelu laskutetaan yhden kappaleen tarkkuudella. 

 

Vastaajan ei voida missään tapauksessa katsoa menetelleen kantajaa 

kohtaan tämän valituksen tarkoittamassa ryhmäjakeluasiassa kuin 

bonus pater familias. Täten vastuu seuranneista vahingoista lankeaa 

yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti  

vastaajalle. Muunlainen johtopäätös tarkoittaisi sitä, että kuka tahansa 

oman alansa ammattitaitoinen toimija voisi vailla mitään korvausvas-

tuuta saada merkittävää taloudellista hyötyä jättämällä palvelun tai työ-

suorituksen kokonaan tai osaksi tekemättä, mutta perimällä kuitenkin 

maksun koko palvelusta tai työstä. 

 

7.7.4. Oikeudenkäyntikulut 

 

Käräjäoikeuden tuomio on täysin virheellinen oikeudenkäyntikulujen 

osalta niin perusteiltaan kuin määrältään. 

 

Määrällisesti laskun kokonaissumma voi olla korkeintaan 80.000,00 eu-
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roa, joka perustuu laskurivien tuntimääriin ja niiden arviointeihin. Tun-

teja on liian paljon ja sama työ olisi voitu tehdä tasan puolta pienemällä 

ajankäytöllä. 

   

Perusteiden osalta KO:n päätös on kestämätön. 

 

Tässä on riidattominakin seikkoina jakamattomia sivukyliä, jotka silti on 

laskutettu. Vaikka se ei olisikaan tahallista tai törkeää huolimattomuut-

ta, niin on se ainakin perusteetonta laskuttamista eli laskulle ei ole pe-

rustetta. Jutun luonne huomioon ottaen se vaikuttaa oikeudenkäyntiku-

luratkaisuun eli kantaja ei ole hävinnyt juttua siten, että sillä olisi vel-

vollisuutta korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut. 

 

 Koska oikeudessa on todistettu, että postin edustajat ovat olleet kaikista 

Savenmaan mainosjakeluun liittyvistä ongelmista paremmin selvillä 

kuin Savenmaa itse, on silti Postissa systemaattisesti kieltäydytty selvit-

tämästä asioita, eikä ole suostuttu sopimuksen mukaisiin neuvotteluihin, 

vaan on sillä ja siitä välittämättä asioiden salaamisella vuosikausia pit-

kitetty asian käsittelyä. 

 

Tämä täyttää muiden esitettyjen seikkojen lisäksi törkeän huolimatto-

muuden tunnus merkistön ja vaikka ei täyttäisikään, niin sillä on merki-

tystä oikeudenkäyntikuluratkaisuun siten, että kantajalla ei ole ollut 

muuta mahdollisuutta kuin nostaa kanne ja jonka käsittelyn aikana se 

on voinut osittaa paljon laiminlyöntejä, joilla yksittäisinä asioina on mer-

kitystä jutun harkinnan kannalta.  

 

Jälkikäteen ajatellen kokonaisharkinta tai kohdittain johonkin vastai-

seen loppupäätelmään päättyminen ei tällaisessa jutussa ottaen huomi-

oon osapuolten asema ja jutun luonne aiheuta kantajalle oikeudenkäyn-

tikuluvelvollisuutta vaan vähintään sen, että kumpikin osapuoli voisi pi-

tää kulut omana vahinkonaan.   

 

Asian selvittelystä ja neuvotteluista kieltäytyminen on sen vuoksi ollut  

myös piittaamatonta ja välinpitämätöntä menettelyä Savenmaata koh-

taan.  

 

8. PROSESSIN ETENEMINEN. SUULLINEN KÄSITTELY 

 

8.1 Vaatimus asian käsittelystä 

 

Asia on palautettava käräjäoikeuteen tai käsiteltävä Hovioikeuden suul-

lisessa pääkäsittelyssä, koska asian näyttö ja sen arviointi vaatii sitä 
 
Juttua ei voi rajata ottaen huomioon todistajien teemat. 
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8.2 T o d i s t e l u 

 

Todistelussa on huomioitava se, että kanteen rajauksilla todisteluettelo 

karsittiin jo ennen valmisteluistuntoa, joten todistelun arviointi ja todis-

teiden esittely on alkuperäisessä laajuudessaan. 

 

Määriin liittyvät kuittiaineistot ovat erittäin laajoja käsittäen useita 

kansioita. Niiden osalta ehdotan menettelynä sitä, että ennen mahdollis-

ta istuntokäsittelyä tapaamme osapuolten asianajajien kesken ja käym-

me läpi sekä tarvittaessa täydennämme selvityksiä ja kuitteja, siten että 

asia saataisiin määrällisesti selväksi ennen istuntoa.  

 

Samassa yhteydessä asianajajat voisivat selvittää mahdollisia yksimieli-

siä asioita aikatauluista, käsittelystä, todistelusta ja teemoista, joka hel-

pottaisi oikeudenkäynnin läpiviemistä.   

 

Omalta osaltani olen valmis varaamaan tähän työhön tarvittavan ajan 

esimerkiksi 3 päivää. 

 

Henkilötodistajat 

1. Todistelutarkoituksessa liikkeenharjoittaja Hannu 
Pihlajamaa, Teollisuustie 3, 85500 Nivala, puh 
0405403173 

 
Todistusteema: Posti on antanut vääriä tietoja mainos-
ten jakelumäärästä ja perinyt maksun myös ylimääräi-
sistä mainoksista. 

 

Suomen Posti Oyj ei ole ilmoittanut mainoksia olevan 
liikaa ja on toiminnallaan aiheuttanut Savenmaa Ky:lle 
vahinkoa. Kaikki riitaiset seikat. 

2. Todistaja, myyntimies Samuli Pihlajamaa, Niska-
kankaantie 25 85500 Nivala, puh 0400681200 

 

Todistusteema: Painatusten ja jakelujen ennakkoil-
moitus/tilauskäytäntö ja sen käyttöönotto, kimppulap-
pukäytäntö ja käytännön muutokset, postin ilmoituk-
set lähetysten käsittelystä, sopimusehdot, postin ilmoi-
tusvelvollisuuden toteutuminen, alan käytäntö, en-
nakkolistat ja ATK-ohjelmistot, kimputuskäytännöt, 
puutteet, varaumat, selvityskäytännöt. Keskustelut ja 
yhteydenpito Ari Hiiliin ja Hillin/postin antamat kim-
putus ym. ohjeet ja postin ilmoitukset Savenmaan te-
kemistä virheistä. Jätemeri keräykset. 

 

4. Todistaja, evp. pankinjohtaja, agrologi Heikki Häy-
rynen, Laitapuhto 4, 85500 Nivala, puh. 050-5622892. 
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Todistusteema: Tilastot, määrät ja perusteet, yhtey-
denotot postiin, vastaajan menettelyn tahalli-
suus/törkeä tuottamus. 

5. Todistaja, hallintojohtaja (Oy Verman AB) Timo 
Kauppila, Kauppakaari 2, 04200 Kerava. Puh 
0400480729 

 

Todistusteema: Kirjapainojohtajana koeaikana. Jake-
lusopimukset postin kanssa, tiedostojen päivitykset, 
alan käytäntö, painatustilausten ennakkotietolistat, 
kimputuskäytännöt, puutteet, varaumat, selvityskäy-
tännöt, painosmäärät suhteessa tilauksiin. 

6. Todistaja asiakaspalvelupäällikkö Birgit Leiponen. 
Teollisuustie 21,06150 Porvoo, (019) 517 1713, 0400 
676 420. Sähköpä. birgit.leiponen@painoyhtyma.fi, 

 
Todistusteema: Käytäntö Suomen Posti Oyj:n kanssa. 
Savenmaa Ky on toiminut kuten Suomen Posti Oyj on 
vaatinut, laiminlyönnit eivät johdu Lehtiyhtiöstä vaan 
Suomen Posti Oyj:stä, postin ilmoitukset lähetysten 
käsittelystä, sopimusehdot, postin ilmoitusvelvolli-
suuden toteutuminen. 

 
Painosmäärät suhteessa ennakkotiedolla tehtyihin tila-
usmääriin. 

 
Käytännöt lehtitalossa Savenmaan tekemissä palvelu-
tilauksissa ja painotalosta jakeluun lähetyksissä. Pos-
tin tekemät varaumat ja ohjeistukset. 

 

 
7. Todistaja Timo Haapanen Suomen Lehtiyhtymä, PL 

52 (Klaavolantie  5), 04301 Tuusula. Puh 0504046759 
 

Todistusteema: Käytäntö Suomen Posti Oyj:n kanssa. 
Savenmaa Ky on toiminut kuten Suomen Posti Oyj on 
vaatinut, laiminlyönnit eivät johdu Lehtiyhtiöstä vaan 
Suomen Posti Oyj:stä, postin ilmoitukset lähetysten 
käsittelystä, sopimusehdot, postin ilmoitusvelvolli-
suuden toteutuminen, varaumat ja reklamointi. Erilli-
sen sopimuksen sopimusvaatimus päivitystietojen 
luovuttamiseksi. Käytännöt lehtitalossa ja Savenmaan 
toimittamissa palvelutilauksissa. Vastaajan suhtau-
tuminen ja toimet tehtyihin muistutuksiin. 

 

 

mailto:birgit.leiponen@painoyhtyma.fi
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8. Todistaja, markkinointipäällikkö Kari Brunou, SLY-
Lehtipainot Oy. Klaavolantie 5, FI- 04300 Tuusula. 
Puh./ tel. +358(0)20 770 3057,+358(0)400 559913 

 

Todistusteema: Postin väitteet Kirjanpainon virheis-
tä. Postin suhtautuminen reklamaatioihin ja selvitys-
ten tekemiseen. 

9. Todistaja Tapani Korkiakoski, Savenmaan kontto-

ripäällikkö, Maliskyläntie 922 85500 Nivala. Puh 

0405419060. 

 

Todistusteema: Myyntiautojen raportit toteutuneista 

myynneistä ja mainosten jakamatta jäämisen vaiku-

tus myyntiin 

10. Todistaja, jakelujohtaja Ari Viljamaa, Hankasuontie 
3, 00390 Helsinki. Puh (09) 561 56 447, 040 731 3133. 

 

Todistusteema: Alan yleinen ja SSM käytäntö mainos   
jakelussa, päivitykset, jakelujen ennakkotiedot. 

11. Todistaja Veli Kortesalmi os Myllysaari 91200 Yli-Ii 
puh 0400766337  

Todistusteema: Vastaajan menettelyn tahalli-
suus/törkeä tuottamus. Vastaajan suhtautuminen ja 
toimet tehtyihin muistutuksiin. 

12. Todistaja, postinjakaja Jaana Vahvaselkä, Kum-
munmäentie 2-4 B 4, 51900 Juva, puh 0505725652 

 
Todistusteema: Mainoksia on jakoon tullut liikaa  
(Juva ). 
Mitä ylimääräisille mainoksille postin ohjeistuksen mu-
kaan tuli tehdä. 

13. Todistaja Anja Laitinen, Juvantie 15, 51900 Juva, 
puh 02045257505  

Todistusteema: Mainoksia on jakoon tullut liikaa (Ju-
va ). 
Mitä ylimääräisille mainoksille postin ohjeistuksen mu-
kaan tuli tehdä, 

14. Todistaja, Postipalvelu-unionin järjestelysihteeri 
Seppo Kinnunen. Os. John Stenbergin ranta 6, 
00530 HELSINKI. Puh. (09) 613 116, Faksi (09) 6131 
1750,Sähköposti: etunimi.sukunimi@pau.fi 

 

Todistusteema: Jakeluverkko-/ohjaustietomuutokset, 
jakajilla on tarkka tieto kappalemääristä. Jakajille 
maksettavan jakelupalkkion perusteet. 

mailto:etunimi.sukunimi@pau.fi
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15. Todistaja, toimistotyöntekijä Arja Mäki, Kytöpuhon-
tie 207, 85500 Nivala. Puh 0443010957 

 
Todistusteema: Jakamatta jääneet mainokset, puhe     
linkeskustelut eri postitoimipaikkoihin ovat osoitta-
neet sen, ettei mainoksia ole jaettu sivukylille useissa 
eri kohteissa, muutokset osoite-ja jakelutoimipaikois-
sa, talousmäärätietojen päivityksen puutteet ja lähe-
tettyjen mainosten määrien vertailu, osoitetoimipaik-
kakohtaisen kimputuksen ja jakelun toimivuuden 
epäkohdat, postin ilmoitukset Savenmaan tekemistä 
virheistä. 
 
Jakelujen ennakkotietoon merkittyjen, painettujen ja 
jaettavaksi lähetettyjen ja maksettujen mainosmääri-
en vertailut. 

16. Todistaja Seppo Ainasoja, entinen torimyyjä ja pai-

nopuolen työntekijä. Os. Mustamaantie 200. 61270 

Luopajärvi. Puh 0407429691. 

 

Todistusteema: Lehtikimppujen teko, kimppulappukäy-

täntö 

 

17. Todistaja Risto Similä, postin entinen työntekijä, os. 

Kotkatie 8 84100 Ylivieska. Puh 044 2696082. 

Todistusteema: jakeluhäiriöt Ylivieskassa, postin ilmoi-

tukset lähetysten käsittelystä 

18. Todistaja Ismo Ranua, kauppias, Hepokuja 4 92140 

Pattijoki. Puh 0440687818.  

Todistusteema: Postin vuosijatkuneet laiminlyönnit. 

 

19. Todistaja Laila Hiltunen, postinhoitaja, 17500 Pa-

dasjoki. Puh 04051327298.  

Todistusteema: Jakamattomien lehtien hävityskäy-

täntö ja postin sisäiset ohjeet asiassa. Jakelun en-

nakkotiedon vastaanottaminen Padasjoen Postilla. 

 

20. Todistaja Kauko Hiironen, toriauton myyjä, Vähä-

ahontie 50 85500 Nivala. Puh 0407034960.  

Todistusteema: Käytäntö alalla, mainosten jakamat-

ta jäämisen toteaminen torimyyntiautoissa ja vaiku-

tus asiakasmääriin. 

 



 
 

77 
 

21. Todistaja Valto Korkatti, Saunatie 14 as 1 

86710 Kärsämäki. Puh 0400 890615.  

Todistusteema: Pulkkilana Kärsämäen postin 

roskalaatikkoon heitetyt jakamattomat mai-

noslehdet ja esitteet. 

 

22. Todistaja Jari Kukkonen, asiakkuuspäällikkö, Itel-

la Oy PL 6 00011 Posti.  

Todistusteema: Jakelukäytännöt postissa, postin si-

säiset ohjeet lehtien hävittämisestä, postin ilmoituk-

set asiakkaalle jakeluhäiriöistä, asiakkaan postille 

lähettämät jakelun ennakkoilmoitukset. 

 

23. Todistaja, pankkitoimihenkilö Pirkko Sarja, Ah-

teentie 216, 85630 Sarjanahde. Puh. 0442930221. 

 

Todistusteema: Mainoksia on jakoon tullut liikaa 

(Nivala ). Mitä ylimääräisille mainoksille postin oh-

jeistuksen mukaan tuli tehdä. 

24. Todistaja, atk-asiantuntija, maisteri MM Jukka 
Niemi. Os. Katajaperäntie 36, 85800 Kumiseva. Puh 
0400587526 

 

Todistusteema: Postin päivitykset ovat olleet puut-
teellisia, jakelumäärät ristiriitaisia ja vääriä, postin 
päivityksissä ilmoittamat postinumerotietojen-, osoi-
te-ja jakelutoimipaikkojen tietojen eli postin jakelu-
reittien päivitysten oikeellisuus, tilastokeskuksen 
tiedostot, yhteydenotot vastaajan atk-ammattilaisiin. 
Vertailutietojen tietolähteet. Roskapostikeräysten 
analysointi ja yhteenveto. 

25. Todistaja, toriautonkuljettaja Ari Laitinen puh. 044 

517 3257 os. Aatoksenkatu 14. A 5. 40720 Jyväskylä 

 

Todistusteema: Mainosjakelun myöhästyminen tai 

mainosten jakamatta jääminen. ( kirjallinen todiste 

K 8, Längelmäki) 
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26. Todistaja, toriautonkuljettaja Tapio Ojala os. Nuju-

lantie 3 A 4. 44300 Konnevesi. Puh. 040 746 1168. 

 

Todistusteema: Mainosjakelun myöhästyminen tai 

mainosten jakamatta jääminen. ( kirjallinen todiste K 

7, Toholampi) 

27. Todistaja, toriautonkuljettava Peitti Ojalehto os. 

Luovuntie 16. C2. 85500 Nivala. Puh. 040 910 1328. 

 

Todistusteema: Mainosjakelun myöhästyminen tai 

mainosten jakamatta jääminen. ( kirjallinen todiste K 

9, Mouhijärvi) 

 

28. Todistaja, toriautonkuljettaja Asko Hiltunen. Os. 

Kirjavanniemntie 10. B 83450 Vaivio. Puh. 0400 

702 563 

 

Todistusteema: Mainosjakelun myöhästyminen tai 

mainosten jakamatta jääminen. ( kirjallinen todiste K 

11, Viinijärvi) 

29. Todistaja, toriautonkuljettava Kaija Järvimäki - 

Hänninen. Os. Kauppatie 67 44300 Konnevesi. Puh. 

044 524 3601. 

 

Todistusteema: Mainosjakelun myöhästyminen tai 

mainosten jakamatta jääminen. (kirjallinen todiste K 

10 ja K 6 ) 

30. Todistaja, toimitusjohtaja Aaro Mannismäki, Tuu-
rintie 2, 63610 Tuuri. Puh 0400369552. Sähköposti. 
aaro.mannismaki@ykkoset.fi 

 

Todistusteema: Vastaajan menettelyn tahalli-
suus/törkeä tuottamus, Postin virheelliset talousmää-
rät ja niihin liittyvät syyt. 

31. Todistaja, työmies Osmo Ahonen. 

 

Todistusteema: jätepaperi keräys. Laajalla-alueella.30 

min 16) 

 

mailto:aaro.mannismaki@ykkoset.fi
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32. Todistaja, autonkuljettaja Pentti Peltosaari, Pyyn-
polku 7, 85500 Nivala. Puh 0505527158  

Todistusteema: jätepaperikeräys. Keski-Suomi 

33. Todistaja eläkeläinen Seppo Pihlajamaa, Laakko-
lantie 1. A 4, 85800 Haapajärvi. Puh 0405931583. 

 

Todistusteema: jätepaperikeräys, osoitteellisen postin 
löytyminen Vaalan jäteparikeräysastiasta. 

34. Todistaja, kiinteistövälittäjä Tuomas Sivula, Lyylin-
tie 42-43, 63300 Alavus. Puh 0405799797 

 

Todistusteema: jätepaperikeräys. Etelä-Pohjanmaa. 

35. Todistaja, osastopäällikö Janne Kärkkäinen, Olli-
lanojankatu 2, 84100 Ylivieska. Puh 0403465602 

 

Todistusteema: jätepaperikeräys Kokkolassa ja jaka-
matta jätetyistä mainoksista ilmoituksen saaminen. A-
Targetin virheellisyydet 

36. Todistaja, Olli Sikala, Haapajärven poliisiasema. Os. 
Kustaa Vaasankatu 2 , 85800 Haapajärvi. Puh. 071 
876 5538 

 

Todistusteema: jätepaperikeräys. Nivala 

37. Todistaja, maanviljelijä Kansanedustaja Pekka Vil-
kuna, Vilkunantie 83, 85500 Nivala. Puh. 050-
5113119 

 

Todistusteema: Yhteydenotot Postin johtoon. Postin 

johdon suhtautuminen esitettyihin ongelmiin. 
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Kirjalliset todisteet 

K l .  Palvelusopimus ja liite Savenmaa Ky:n ja Suomen posti Oy:n vä-

lillä 31.05.1998  

Todistusteema: Sopimuksen sisältöjä velvoitteet 

K2. Postin yleiset sopimusehdot 1.11.1997 lukien.  

Todistusteema: Postin vastuu 

K3. YkkösOsoitteeton  hinnasto ja toimitusehdot 1.1.2004. 

 

Todistusteema: Postin tietojenpäivitys talousmääristä kahdesti vuodessa. 

Jakelu, mainoskieltotaloudet sisältyvät kohderyhmien lukumäärätie-

toihin. Kimputusohje vain osoitepostinumerokohtaiselle kimputuksel-

le. Ei ohjetta jakelutoimipaikkakohtaiselle kimputukselle. 

K 4. Suomen Posti Oyj:n yleiset sopimusehdot 1.7.2004.  

Todistusteema; Sopimusehdot ja postin vastuu seuranta ja ilmoitus-

vastuu palvelun toteutumisesta (kohdat 12 ja 13), ilmoitusvelvollisuus 

palvelumuutoksista (kohta 24) ja aineiston hävittäminen (kohta 25). 

K5. Savenmaa Ky:lle tehty sopimustarjous 17.8.2004.  

Todistusteema: Sopimusehdot, jakelun toteutus, jakeluvarmuus 

K6. Savenmaa Ky:n ja Postin sopimus 15.10.2004.  

Todistusteema: sopimuksen sisältö. Vastuu. 

K7. Viestinvälityksen tuotesopimus 15.10.2004.  

Todistusteema: Sovellettavat sopimusehdot 

 

K8. Postin yleiset sopimusehdot 1.3.2005. 
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Todistusteema: Sopimusehdot. Postin vastuu. Postin velvollisuus il-

moittaa asiakkaalle, jos jakelua ei sopimuksen mukaisesti voida to-

teuttaa. 

 

K9. Suomen Lehtiyhtymä Oy:lle tehty sopimustarjous 23.12.2005.  

Todistusteema: Sopimusehdot, Postin vastuu, jakelun toteutus, jake-

luvarmuus. 

K10. Viestinvälityksen sopimuspalveluiden sopimusehdot 1.3.2005.  

Todistusteema: Sopimusehdot. Postin vastuu, jakelun toteutus. jake-

luvarmuus. 

 

K ll. Erälajiteltujen postilähetysten osoite-, kimputus- ja yksilöintiopas 

1.6.2006.  

 

Todistusteema: Kimputusohje vain osoitepostinumerokohtaiselle 

kimputukselle. Ei ohjetta jakelutoimipaikkakohtaiselle kimputukselle. 

 

K12. Suomen Posti Oyj viestinvälityksen sopimuspalveluiden tuote-

ehdot 1.3.2007. 

 

Todistusteema: Postin vastuu. Talousmääräpäivitykset sovittu tapah-

tuvaksi kaksi kertaa vuodessa. 

 

K13. Sopimus 28.12.2005 

 

Todistusteema: Kustantaja on siirtänyt mahdollisesta jakeluhäiriöstä 

aiheutuvien selvitysten tekemisen ja korvausten hakemisen osalta oi-

keudet Savenmaa Ky:lle. 

 

K. 14. Postiinjättöluettelo vuodelta 2000. 

 

Todistusteema: Postin ilmoittamat määrät jakelumäärien tarpeesta  

 

 

K15. Postiinjättöluettelo vuodelta 2004. 

 

Todistusteema: Postin uudet ilmoittamat määrät jakelun tarpeesta   

 

K16. Postin kirje 21.3.2006. 

 

Todistusteema; Postin vastuu, jakelun hoitaminen, liiat mainokset, 

palvelutilauksen yhteydessä asiakas saa uusimmat päivitystiedot ta-

lousmääristä. 
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K17. Jari Kukkosen sähköposti 04.05.2006. Ilmoitus mainoskieltotalo-

uksien vähentämisestä talousmääräpäivityksissä. 

 

Todistusteema: Vastaaja on ilmoittanut vähentäneensä mainoskielto-

taloudet talousmääräpäivityksissään vuodesta 2006 alkaen. 

 

K 18. Talousmäärävertailu maakunnittain tilastokeskus / vastaaja v. 

2006 lopussa.  

 

Todistusteema: Postilla liikaa talouksia tiedostoissaan. Tästä kertoo 

Heikki Häyrynen. 

 

K 19. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Satu Leskelä 27.3.2006.  

 

Todistusteema: Jakelumäärätiedot eivät ole ajan tasalla. Suomen Pos-

ti Oyj:llä on ollut epäselvyyttä jakelu määrien suhteen. 

 

K 20. Tilastokeskuksen tilastot talousmääristä eri aikoina ja Postin 

siniset kirjat v. 1979/-80, 1984/-85ja 1986/-87.  

 

Todistusteema: Liialliset talousmäärät, kannekohta 1. Postin talous-

määrätiedostojen virheellisyys. Postilla on ollut perinteisesti aina tie-

dostoissaan ylisuuria talousmääriä. V.1979 8,12 %, v.1984 8,81 % ja v. 

1986 10,07 %. Todistajana Heikki Häyrynen 

 

K 21. Vastaajan 20.02.2008 julkistama tieto mainos- ja ilmaisjakelu-

lehtien ja mainoskieltotalouksien määrästä suhteessa kaikkiin talouk-

siin.  

 

Todistusteema: Toimintatapa virheellinen edelleen vuonna 

2008.Vastaaja on lisännyt päivityksiinsä talouksia, koska talouksien 

määrä v. 2006 päivityksissä on jokseenkin sama kuin ennen n. 9 %:n 

mainoskieltotalouksien vähentämistä. 

 

K 22. Postin talousmäärätilastojen vertailu postin levykkeiltä v. 2003, 

2004 ja 2005.  

 

Todistusteema; Postin osoite- ja jakelutoimipaikkanumeroalueilla ta-

pahtuvat vuosittaiset suuret muutokset. 

 

K 23. Postin levykkeellä olevan talousmäärätilaston 9 / 2004 ja manu-

aalisen postiinjättöluettelon  9 / 2004 vertailu. 

 

Todistusteema; Postin eri tiedostoista olevat erisuuret talousmäärät 

samoilla postinumeroilla. 
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K 24. Talousmäärävertailu maakunnittain tilastokeskus / vastaajan 

ATarget  v. 2008 aikana. 

 

Todistusteema: Postilla liikaa talouksia tiedostoissaan. Tästä kertoo 

Heikki Häyrynen. 

 

K 25. Postin jätepaperiastioista kerättyjen jakamattomien mainosten 

listaukset:  

 

Todistusteema: Postin talousmäärätiedostojen virheellisyys, jakami-

sen huolimaton ja puutteellinen toteutus. Posti on pannut jakamat-

tomia mainoksia jätepaperikeräykseen runsaasti ja kuukautta ennen 

niiden sovittua säilytysaikaa ja joskus jopa ennen jakopäivää. Myös 

yritysten osoitteellinen asiakaslehtikimppu on joutunut jakamatto-

mana jätepaperikeräykseen. . 

K 26. Postin paperiversiossa 2004 olevien postinumerokohtaisten ta-

lousmäärien vertailu vastaavien ajankohtien tilastokeskuksen tilas-

toimiin asuntokuntien määriin.  

Todistusteema; Postin tiedostoissa liian suuria talousmäärien tilasto-

keskuksen tietoihin nähden samoilla postinumeroalueilla. 

 

K27. Sähköpostiviesti 25.1.2006, lähettäjä Pekka Korhonen, Suomen 

Posti Oyj:n myyntipäällikkö. 

 

Todistusteema; Jakamatta jääneet alueet, liiat mainokset, käytännön 

epäyhteneväisyys eri jakelutoimipaikoissa. 

K28. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä Petri Paloaro, Suomen Pos-

ti Oyj:n palveluesimies. 

Todistusteema: Jakamatta jääneet alueet. Käytännön epäyhteneväi-

syys eri postipaikoissa 

K29. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Sari 

Tulijoki.  

 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa. 

 

K.30. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä. Suomen Posti Oyj, Sami. 

Lyhykäinen. 

 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 



 
 

84 
 

 

K31. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Mikko 

Kurikka. 

 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 

K32. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Ritva 

Temonen. 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 

K33. Sähköpostiviesti 26.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Satu Ta-

panainen. 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 

K34. Sähköpostiviesti 27.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Seppo 

Ahonen. 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 

K35. Sähköpostiviesti 27.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, jakelu, 

Juva. 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 

K36. Sähköpostiviesti 27.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Teija 

Taskila. 

 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytän-

nön epäyhteneväisyys. 
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K37. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Karri 

Laitinen. 

 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa. Todet-

tu olemassa olevaksi käytännöksi se, ettei ryhmäjakeluiden kimppu-

lappuihin merkitä sivutoimipaikkoja. 

 

K38. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Tarja 

Hattunen. 

 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa. Todet-

tu olemassa olevaksi käytännöksi se, ettei ryhmäjakeluiden 

kimppulappuihin merkitä sivutoimipaikkoja. 

K39. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Jukka Sor-

jonen. 

Todistusteema: Käytännön epäyhteneväisyys eri postipaikoissa. Todettu 

olemassa olevaksi käytännöksi se, ettei ryhmäjakeluiden kimppulappui-

hin merkitä sivutoimipaikkoja. 

K40. Sähköpostiviesti 30.1.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Kari Rau-

hanen. 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epäyh-

teneväisyys. 

K41. Sähköpostiviesti 2.2.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, Aulikki 

Koivisto.  

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 

K42. Sähköpostiviesti 2.2.2006, lähettäjä, Suomen Posti Oyj, jakelu, 

Hankasalmi. 

 

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 
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K43. Sähköpostiviesti,Suomen Posti Oyj, Jaana Mikkonen 13.2.2006.  

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys. 

K44. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Timo Sturmer, 14.2.2006.  

Todistusteema: Kimputusohjeiden ristiriitaisuudet ja käytännön epä-

yhteneväisyys 

K 45 YkkösOsoitteettoman hinnat ja toimitusehdot.  

Todistusteema; Jakelutoimipaikkaista kimputusohjetta ei ole. 

K 46. Itella Oyj:n/Peter Karlssonin kirje 7.9.2007 (erityisesti 

sivut 5-6).  

Todistusteema; Kantajan kanssa on sovittu jakelutoimipaik-

kakohtaisesta kimputuksesta. 

K47. Suomen Posti Oyj, Jouko Kojo, kirje 9.2.2004. 

Todistusteema: Määräpäiväjakelu on saapunut jakelupaikkaan myöhäs-

sä. 

K48. Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus, jakeluaika 9.9.20 04 liittei-

neen,Toholampi. 

Todistusteema; Mainosjakelun myöhästyminen. 

K49. Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus, jakeluaika 22.10.2004, Län-

gelmäki. 

Todistusteema; Mainosjakelun myöhästyminen. 
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K50. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 17.9.2004, liitteineen. 

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 17.9.2004, mainokset 

saapuneet jakelupaikkaan myöhässä. 

K51 Posti, YkkösOsoitteeton ilmoitus liitteineen, jakeluaika 17.9.2004, 

Längelmäki. 

Todistusteema; Mainosjakelun myöhästyminen. 

K52. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 22.10.2004, Halli.  

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 22.10.2004, mainokset on 

jaettu vasta 25.10.2004 

K 53. Postin vastine reklamaation 26.10.2004 , Viinijärvi.  

Todistusteema; Mainosjakelun myöhästyminen. 

K54. Posti, ykkösosoitteeton ilmoitus, jakeluaika 11.3.2005, liitteineen.  

Todistusteema: Mainokset olisi pitänyt jakaa 11.3.2005, mainokset on 

jaettu vasta. 15.3.2005 

K55. Suomen Posti Oyj, myyntineuvottelija Timo Kaasinen, kirje 

13.9.2005. 

Todistusteema: Suomen Posti Oyj on myöntänyt myöhästyneet jakelut. 

K56. Suomen Posti Oyj, myyntineuvottelija Timo Kaasinen, kirje 

4.10.2005. 

Todistusteema: Suomen Posti Oyj on myöntänyt myöhästyneet jakelut. 
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K57. Suomen Posti Oyj, palveluesimies Kim Nygärd, kirje 19.6.2006.  

Todistusteema: Jakelu on myöhästynyt. 

K58. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, asiakkuuspäällikkö Jari 

Kukkonen 20.6.2006. 

Todistusteema: Jakelut ovat myöhästyneet. 

K59. Vastaus tiedusteluun, jakeluesimiehen sijainen Teijo Inget. 

Todistusteema: Suomen Posti Oyj ei ole ilmoittanut Savenmaa 

Ky:lle jakelun myöhästymisestä. Jakelussa on tapahtunut virhe. 

K60. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, J.Päivärinne 4.7.2006.  

Todistusteema: Jakelu on myöhästynyt, mainos saapunut vasta 

kun myyntiauto ollut jo paikalla. 

K61. Listaus myöhässä jaetuista ja todennäköisesti myöhässä.  

Todistusteema: Yksilöinti sekä laskelma vahingosta. 

K62. Suomen Posti Oyj, kirje 21.3.2006. 

 

Todistusteema: Päivitys sovittu tapahtuvaksi kaksi kertaa vuo-

dessa. 

 

 K63. Jakelun ennakkotiedot 3 kk kanneajalta. 

 

Todistusteema: Kantajan sopimuksen mukaisesti tekemä jakelu-

jen tilaus- ja ennakkoilmoitus Suomen Posti Oyj:lle. 

K64. Suomen Posti Oyj, palveluesimies Markku Määttä, kirje 

17.1.2006.  
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Todistusteema: Postin vastuu. Suomen Posti Oyj ei ole ilmoitta-

nut kimppalapun repeämistä. Jakelu ei ole toteutunut. Postin 

huolimaton toimintatapa. 

K65. Suomen Posti Oyj, palveluesimies Markku Määttä, kirje 

26.1.2006.  

Todistusteema: Yhteydenottoa ei ole otettu, vaikka kimppalappu 

oli repeytynyt. Jakelu ei ole toteutunut, huolimaton toimintata-

pa. 

K66. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Jari Kukkonen 

9.11.2006.  

Todistusteema: Posti ei suostu ottamaan vastaan Savenmaa 

Ky:n tekemiä reklamaatioita. Posti ei anna tietoja Savenmaa 

Ky:lle. 

K67. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Jaana Mikkonen 

08.01.2007.  

Todistusteema: Yhteydenottojen tahallinen vaikeuttaminen. 

K68. Sähköpostiviesti, Suomen Posti Oyj, Peter Karlsson 

22.2.2007. 

 Todistusteema: Postin kieltäytyminen vastaamasta Sa-

venmaa Ky:n yhteydenottopyyntöihin. 

  K69. Itellan kirje 7.9.2007, Peter Karlsson. 

 

Todistusteema: Postin kieltäytyminen vastaamasta Savenmaa Ky:n 

yhteydenottopyyntöihin, Posti ei ole ottanut yhteyttä jakamatta 

jääneiden mainosten noutamiseksi, kimputusrekisteritiedosto 

 

K70. Sähköpostiviesti, Itella Oyj, Peter Karlsson, 

28.9.2007.  

Todistusteema: Postin suhtautuminen asiaan. Itellan vas-

tuun kiistäminen ja vastakanteella uhkaaminen. 
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K71. Postin vastine reklamaatioon 26.10.2004. 

Todistusteema: Posti on myöntänyt vastanottaneensa Savenmaa Ky:n 

muistutuksen. 

K72. Postin vastine vahingonkorvausvaatimukseen 17.11.2006.  

Todistusteema: Posti on vastaanottanut Savenmaa Ky:n vahin-

gonkorvausvaatimuksen. 

K73. Listaus jakelumaksuista Suomen postille 19..7.2004 - 

1.11.2004 liitesivuineen no:t 1 - 49. 

Todistusteema; Kantaja on suorittanut Suomen Posti Oyj:lle kaik-

ki jakelumaksut laskujen mukaisesti. 

K74. Listaus mainosten painolaskuista 19.7.2004 - 10.11.2004 Riihimä-

en Kirjapaino Oy liitesivuineen no:t 1 - 14. 

 

Todistusteema; Jakoon lähetettyjen mainoslehtien määrä em. ajanjaksol-

la. 

 

8.3. Vaatimus pääkäsittelystä  

 

Savenmaa Ky vaatii, että asiassa toimitetaan pääkäsittely. 

Pääkäsittely on tarpeen tapahtuman selvittämiseksi ja näytön arvioimi-

seksi eli mitä sovittiin ja mitä tapahtui. 

                   

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Oulussa 22. syyskuuta 2011 

 

Savenmaa Ky 

 

Laati 

 

 

 

Heikki Kukkonen    

Asianajaja, varatuomari 

Oulu 

 


