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Pedersen,」 aana
LahiTapiOla Eteia Keskinainen vakuutusyhti0

0139557‑7
Asia

VahingonkoⅣ aus

Vireilie

212015

SELOSTUS ASIASTA

Jaana Pedersenilll ja LahiTapiOla Etelう Keskinainen∨ akuutusyhJё on
o‖ ut oikeudenkaynnissa vireilll vakuutuskorvausta la vahingonkorvausta
koskeva r‖ ta‐ asia

LahiTapiOla Etela Keskinainen∨ akuutusyhtiO on tehnyt Pedersenille
sovintotarlouksen,a OTT Petter Kavonius on valtakirla‖ a722019
hyvaksynyt(sovintOtarlouksen ia hyvaksymisen sisaltava
sahkopostikirleenvalhto lHtteena l la valtakirla llitteena 2)
te 3)
Karajう 。ikeus on Pedersenin 12 2 201 9 toirnittaman kirlelmanぐ ‖

iOhdOSta katsonut,ettei sovintosopimus ole esitettylen Vaitteiden vuoksi
vahvistettavissa ennen asian istuntokasittelya 14 2 2019
Pedersen ia LahiTapiOia Etell Keskinう inen Vakuutusyhti0 0Vat
istunnossa 14 2.2019 pyytaneet karalaOlkeutta vahvistamaan sovinnon
Pedersen on ilmoittanut,etta sovinnOn syntymiseen ei kohdistu
patemattё myySVう itteita Sopimus On syntynyt osapuoiten kesken
sitovasti

KARAJAOIKEUDEN RATKAiSU
Paatosiauseima
Kdriijiioikeus vahvistaa Jaana Pedersenin ja LiihiTapiola Etelii
Keskindinen Vakuutusyhtioon toisiinsa kohdistuvien vaatimusten osalta
ratkaisuksi asiassa liitteestd 1 ilmenevan sisAltoisen sovinnon.

Perustelut

Asiassa on sovinto sallittu. Asianosaiset ovat pyytdneet sovinnon
vahvistamista. Sovinto ei ole lainvastainen eikd selviisti kohtuuton eikd
se loukkaa kolmannen oikeutta. Sovinnon vahvistamiselle ei siten ole

2

estetta.

Lainkohdat

Oikeudenkdymiskaari 20 luku 1 - 5 $ sekd 25 luvun 2 $

Muutoksenhaku

Kirdjdoikeudenratkaisuunsaahakeamuutosta Helsingin
hovioikeudelta valittamalla oikeudenkdymiskaaren 25 luvussa
sdddetyssd jdrjestyksessA tai korkeimmalta oikeudelta
ennakkopAdtosvalituksella oikeudenkAymiskaaren 30 a luvussa
s6Sdetyssii jdrjestyksessd. Tyytymdttomyyttd on ilmoitettava seitsemdn
piiiviin kuluessa ratkaisun antamisesta.

kar劉 ぅtuOman

Liite l
Liite 2
Liite 3

Noora Kemppi

Sahkё pOstikirleenvaihto l 10 2018‑822019
∨altakirla 7 2 201 9
Pedersenin sahkOpOsti 1 2.2.2019

tiihettiijti:
Liihetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Juri Suves <Juri.Suves@suves.fi>
8. helmikuuta 2019 13:10
KO Helsinkivirastoposti kirjaamo; Karvonen Marjo (KO); Kemppi Noora (KO)
Pontus Baarman; Heikki Saksa; Petter Kavonius;jaana pedersen
Helsingin kdrdjdoikeus LLs/649 ja LL6/352; SOVINNON VAHVISTAMISTA KOSKEVA
PYYNTO

Liitteet:

valtakirja 7.2.19 sovinto LahiEtela.pdf

Helsingin kdrdj6oikeus
Kantaja Jaana Pedersen on hWSksynyt LdhiTapiola Eteld Keskindisen Vakuutusyhtidn sovintoesityksen.
Kdrdjdoikeutta pyydetddn niiin ollen vahvistamaan alla olevan kirjeenvaihdon mydtd syntynyt sovintosopimus.
Samalla teme tietenkin tarkoittaa, ettd asia ja tiimS riitaprosessi (L151649 ja Ll,6l3;Zl,pddttyy piiiimieheni
LdhiTapiola EtelSn osalta, joten pddmieheltdni ei tule asiassa pyydettyd lausumaa, ja tarvetta ja syytd ei ndhddkseni

ole, ettd pddmieheni olisi edustettuna ensi viikon valmisteluistunnossa. Jos jostakin syystii olisi tarvetta, ettd
pddmieheni on edustettuna, niin pyyddn saada tdstd pikaisesti tiedon,
Sovintosopimus asiassa on siis jo syntynyt, mutta kantajan kanssa on sovittu, ettd pyydetiiSn ettd kdrijioikeus
vahvistaa syntyneen sovinnon. Kantaja vahvistaa omalta osaltaan kirijdoikeudelle tiimdn sovinnon vahvistamista
koskevan pyynnon.

Kunnioittavasti
Juri Suves
asianajaja - advokat

Asianajotoimisto Suves Oy
Temppelikatu 4 A, 00100 Helsinki
puh. 040-585 7478, (09) 4281 7000
fax (09) 4941.13
juri.suves@suves.fi
This communication is confidentialand may contain legally privileged information. lf you have received this

communication in error, please notify the sender immediately by e-mail and delete the original communication and
all its copies.

Liih ettiij ti : Petter Kavonius <petter. kavonius@lakiasiat. inet. fi >
Piiiviimiiiirli: torstai 7. helmikuuta20lg klo 18.53
Vastaanottaj a : Juri Suves <Juri. Suves@suves. fi >
Ko pio :'j aana pedersen' <j aana.pedersen@hotmail. com>
Aihe: Helsingin karajaoikeusLl5/649 jaLl6l352; Sovintoesitys; Yhteenveto korvauksista/maksuista
Juri Suves
asianajaja
Jaana Pedersen on valtuuttanut minut sopimaan hdnen kiinteistoonsii liittyvdt asiat LehiTapiola Eteldn
kanssa, liitteenii valtakirja.
Hyvdksyn piiimieheni puolesta alla esitetyn pysyvHn tarjouksenne.

Mikali olette halukas sopimaan piiiimiehenne osalta myos tdhiin saamaan kokonaisuuteen liittyvin asian
t8/36145, niin pyyddn ilmoittamaan siitd. Valtuuteni kattaa sopimusoikeuden myos sen osalta.
Terveisin
Petter Kavonius
Oikeustieteen tohtori
Lupalakimies
Dosentti, yleinen oikeustiede, Helsingin yliopisto
Puh: 040-757 0302
osoite: Rusthollinkatu 7 d 23, 0B2OO Lohja (pROSESS|OSO|TE)
peiter. kavon i us(f)lakiasiat. inet.f i
r.vlvrv.kavoniu$-.fi

Ldhettdjd: Juri Suves <Juri.Suves@suves.fi>
L6hetetty: maanantai 1. lokakuuta ZOtgZO.37
vastaanottaja: helsinki.ko@oikeus.fi; Kem ppi Noora (Ko); jaana pedersen
Kopio: Pontus Baarman; Heikki Saksa
Aihe: Helsingin kdrdjiioikeus 115/649 ja Ll6/352; Sovintoesitys; yhteenveto korvauksista/maksuista
iaana Pedersen
Helsingin kiirdjdoikeus

Pitkdn riidan pddttdmiseksija enempien kulujen valttdmiseksi, LdhiTapiola Eteld Keskindinen Vakuutusyhtio
(itiljem piinS " Lii hirapiola Ete lii" ) tekee al la olevan sovintoesityksen.
Selvyyden vuoksi todetaan, ettii esitys on tehty puhtaasti riidan pdittdmiseksi. LdhiTapiola Ete16n kanta on, ettd
kantajan kaikki LdhiTapiola Etelid vastaan kohdistamat vaatimukset ovat perusteettomia, eikii sovintoesitys siis
kuvasta LihiTapiola Eteldn nikemystd asian juridisesti oikeasta ratkaisusta, eikd alla myoskddn oteta kantaa asian
ri itaisii n seikkoi hin.
Sovintoesitys:

2.

3.

LdhiTapiola Eteld maksaa kantajalle kertakaikkisena sovintorahana yhteensd 25000 euroa (2 viikon sis6lld
sovinnon syntymisestd).
LdhiTapiola EtelS luopuu vaatimasta kantajaa palauttamaan perusteetta maksetut korvaukset 4L89,69
euroa.
Osapuolet vastaavat kaikista omista oikeudenkdynti, asianajo- ym. -kustannuksistaan, ja luopuvat samalla
mahdollisista vastapuolen avustajaan kohdistetuista kuluvaatimuksista. (Mahdolliset oikeusturvakorvaukset
kdsiteltd 5 n oikeusturvavakuutuksen

4.

e

htojen

m

ukaisesti.

)

Sovinnon syntymisen ja em. sovintorahan maksamisen jdlkeen kantajalla ei ole mit65n vakuutussopimuksiin
perustuvia tai muitakaan vaatimuksia LdhiTapiola EtelSd vastaan liittyen tiihdn riita-asiaan (115/649 ja
LL6/352) tai siine esitettyihin vaatimuksiin ja vditteisiin. Selvyyden vuoksi todetaan, ettii kantaja ndin ollen
sitoutuu olemaan esittamette mitddn vaatimuksia LihiTapiola Eteldd vastaan, suoraan tai myoskdiin
viilillisesti (esim. vditetyn isdnndnvastuun tms. perusteella) liittyen viitettyihin viemiiri- ja vuotovahinkoihin,
vditettyyn polyvahinkoon, vditettyihin ndihin liittyviin korjaus-, saneeraus- ja siivoustarpeisiin ja kuluihin, ja
vditettyihin ndih in liittyviin henkilo-, oma isuus- ja ta loudellisiin va hinkoihin.

Viitaten Korkeimman oikeuden ratkaisusta 2008:52 ilmeneviiiin oikeusohjeeseen, ilmoitan pdiimieheni puolesta,
ettd kysymys on pysyviisti voimassa olevasta sovintotarjouksesta, joka on siis voimassa mahdollisesta tarjouksen
hylkddmiseste tai vastatarjouksesta huolimatta, siihen asti kunnes valmistelu ko. riita-asiassa (115/649 ja LL6/352)
pidttyy, ellei tarjouksen voimassaolon osalta myohemmin muuta ilmoiteta.
2

Samalla totean, etta LehiTapiola Etele on esittanyt kantajalle jo aikanaan tuomioistuinsovittelussa syksylle 2015
luokkaa 15.000-20.000 euroa olevaa sovintoa (ja tall6in ovat vastaajat LahiTapiola Etela ja LP Vahinkosaneeraus Oy

yhdessd esitteneet kantajalle luokkaa 20.000-30.000 euroa olevaa sovintoa), ja LdhiTapiola Eteld on omalta osaltaan
uudestaan tammikuussa 2018 esittanyt kantajalle luokkaa 20.000 euroa olevaa sovintoa.

liitteeni olevaan yhteenvetoon, etta kantajalle on ko. vahinkoasiassa maksettu mm.
tilapeisasumiseen liittyvie muutto- ja vuokrakustannuksia, ja viemiirivahingon korjauskustannuksia. Kantaiaile on
ndin ollen maksettu (korvausp66toksisse 12.!2.201-4 ja 22.f2.2074 ilmoitetuin perustein) mm. viemArivahingon
arvioituja ennallistamiskustannuksia yhteensS 19030,61 euroa. Tema summa on maksettu suoraan kantajalle
rahana, keytettdvdksi korjauksiin. Sovintotarjouksen hyviiksymisti harkittaessa, seka tarvittaessa aikanaan jos
tuomioistuimella on tarvetta arvioida tiiman sovintotarjouksen merkityst; kuluvastuun kannalta, on siis
huomioitava, ette kantajan vaitt:imie vahinkoja kattamassa on siis nyt esitetyn 25000 euron sovintorahan lisiksi
myos em. 19030,61 euroa (neiden yhteismeerS:44.030,61 euroa).
Samalla todetaan, viitaten

Kunnioittaen
Juri Suves
asianajaja - advokat

najotoimisto Suves Oy
Temppelikatu 4 A, 00100 Helsinki
Asia

puh. 040-s85 7478, (09) 4281 7000
fax (09) 494 113
iuri.suves@suves-fi
This communication is confidential and may contain legally privileged information. lf you have received this
communication in error, please notify the sender immediately by e-mail and delete the original communication and

all its copies.

VALTAK:RJA
Valtuutan OTT lupalakimies Petter Kavoniuksen sopimaan Helsingin KdO:ssa
vireille olevat asiat yhden oikeudenkeyntivasiapuoleni LiihiTapiola Eteldr
Keskindinen Vakuutusyhtidn kanssa. Valtuutus ei koske asioiden L 15/649 ja L
'16/352 muita vastapuolia, joiden osalta kannetta jatketaan.

Lohja 7.2.2419

Jaana Pedersen

Karvonen Marjo (KO)
jaana pedersenづ aana,pedersen@hotmall.com>

麟hetttta:
Lahetetty:

12.helmikuuta 2019 14:31

KO Helsinki virastoposj kiり aamOf KaⅣ onen Malo(KO):Inkinen」 aana(KO),Nurmi
Tuomas(KO),tania.hOnkanen@oikeus l,Kemppi Noora(KO),petter kavonius

Vastaanottaia:

ju‖ .suves@suves.1

Aihe:

sopimuksen syntyolosuhteetja vahvistamismenettely/
Sovintosopimuksen sisaltё ′
Helsingin karttaOikeus asia L15/649 oa L 18/36145)

丁otean

sta ja sen syntyperusteesta
as:assa L 15/649 vahvistettavaksi esitetyn sovintosopirnuksen sisa‖ ё

seuraavaa:

1.Sovintosopirnuksen syntysyvia pOikkeavat syntyolosuhteet
Olen asiamieheni Kavoniuksen valityksella‖ moittanut′ etta kantala hyVaksyy Suveksen alemmin estt5man
sovintotariouksen asiassa L 15/649。

Sopirnus on syntynyt tarioukSen ia s‖ hen annetun vastauksen

perusteella ia molemmat osapuolet ovat pyytaneet sOpimuksen vah宙 stamista.
Vahvistettavaksi vaadittu sopirnus asian L 15/649 osalta on a‖
as― postin kentassa OtsikOssa 3.Pyydan
sopirnuksen vahvistarnista′ rnutta saatan io tassa vaiheessa KaC》 :n′ tOisen sopilapuOlen ia Suveksen
tietoon vahvistettavaksi vaaditun sopimuksen poikkeavat syntyperusteetia epaasia‖ iset
syntyolosuhteet:

1)VahViStettavaksi pvydetty sopirnus ei ole syntynvt vapaasta tahdostani.5opirnukseen olen o‖ ut
pakotettu vain siit査 5vvSt懸 ′etta KaT Kemppi on taha‖ aan estanyt rninua alamasta kannettani kiria‖ iSesti
‖moittamieni kannevaatimustenila kanneperusteideni mukaisena:
A)Kemppl on tahallaan estanyt ki可 alliSestillmaisemieni kannevaatimusten ia nilden juridisten perusteiden
kiriaarvlisen vhteenvetoon

B)Kemppion v55百 stellyt kannevaatimuksianl tahallaan ia estanyt tOdisteluani asiassa
C)Kemppi on estanyt myё s suvesta koskevien OK 21:6§ :aan perustu宙 en vaatimuksieni ki可 aam:Sen
yhteenvetoon
2)SovintOSOpimus on Kempin em.pakottamisen vuoksi syntynytia Vaaditaan vah宙 stettavaksi alalliSestl
sen jalkeen′ kun Suvesia LahiEte15 ol市 ati0 1.10.18 asiassa L 15/649 ki可 alliSesti myOntaneet′ etta mikaづ n

asiassa L 15/649 vastaajien ia SuVeksen l.6.15 1aatimassa vastauksessa ei pida palkkansa.1.6。 15 he Olivat
rrl rn.vaittaneet′ etta rnitaan kOrvauspaatOksia ei O‖ ut tehty rn‖ ljan paivam5ara‖ a′ rnutta toirnittivat
K50:￨le l.10.18 kittalliSen taulukon′

josta‖

menivat ne kymmenet maksutia kOrvauspaatё

kset′

10ka ei

muka l.6.15 vastauksen mukaan o‖ ut olemassa.
3)T‖ anteessa′ jossa kanteeni kalkki vastuuperusteetja vira‖ isessa vastaajan vastauksessa toteutetun

kiist5misen perusteettomuus olijo kiria‖ iSesti vastaaian ia suVeksen toirnesta rnvOnnetty′ KttT Kemppi

ёn perustuvaa
Suveksen kuluvastuuta.Kempin taha‖ isen virkarikoksen ia tyOkyvvttё myydestl johtuvien vakavien

esti minua ajamasta kannetta LtthiEtei益 なvastaan ia tOteuttamasta OK 21:6§

:慧

tiedonkasittelypuutteidensa vuoksi:

A}Olen 10 alemmin iOutunut Kempin painostamana luopumaan avustaiastani
3)Olen eStynvt alamasta kannettani LahiEtel懸 a vastaan′ koska Kemppi kieitavtvi kittaamasta
kanneperusteena o:evia pakottavia normeia
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4)Koska Sovintosopirnus on asiassa L 15/649 syntynvt pelkastaan siista svYStl′
LahiEte:an ia rninun valinen
pystv aiamaan kannettani Kempista iohtuvista svista′
sovlntosoplFnuS kOskee vksi16idvstila tarkkaralaisesti vain Heisingin KaC):ssa vireilla Olevaa asiaani L
15/649,En siis pysty Kempin vuoksi alamaan kanteた ani normaalitavalla Helsingin K50:ssaJ mutta

百kosprosessi

on siis edelleen vireil10 elkё

mikaan esta面 kOsperusteisen kanteen alamiSta muualla kuln

Helsingin KaO:ssa eika sOvintosopimus myOskaan kOske tOisaa‖

a vireil15 olevaa asiaa L 17/261,a silhen

liitann5isia rnuita vaatirnuksia.

5)Mikali myё s toisessa LahiEtelaa vastaan Helsingin KaO:ssa alamaSSa asiassa L 18/36145 syntyy
sovintosopirnus′ sek† n syntyy samoissa Kempista johtuvissa epaasia‖ isissa olosuhteissa.

6)Koska sovintosopiFnukSe‖ a ei oteta kantaa kanteiden sisaltoseikkoihin eika se kOske rnuita kuin
Helsingin KaC):ssa v:reilla O!evaa vhta asiaa L 15/649 yhta vastaaJaa vastaan ns.sivii!iriita‐

asiana la

sopirnus syntyY Kempin iainvastaisten virkatoiFnien pakottamana listtksi epanorrnaaleissa olosuhteissa′
tama tarkoittaa rnm.sita′ etta syntynyt sivii‖ r‖ dan sovintosopirnus ei esta rninua vaatirnasta
vahingonkorvauksia rikosperustee‖

a

A)Kempittё

B)Kempin vaё rinkaytё sten

ia tyё kyvyttё myyden

selvtttamisen estaneilta eslmiehika(Nurmi′

Nurmen

sihteett ym.)

C)LahiTapiOlan tyё ntek」 ё‖
ta

D)SuvekSeita
7}Tama syntynyt sovintosopimus tarkoittaa toki samal:a sita′

etta mvos rikOsperusteisista

vahingonkorvauksista on Fnvё S neuvotteluvhteys avoinna kantttaan pain e‖ sOvintoneuvotteluia
voidaan toki ainakin kantalan puolesta taltう osin iatkaa la niissa 50Vintoneuvotteluissa asiarniehenlni
toirnil Kavonius,Eli rnik晟 li tthiTapiolan ia SuVeksen tarkoituksena on pvrkib lopettamaan koko
prosessointi′ asian L 15/649 50Vintosopimukse‖ ala si:hen liittyva‖ a suveksen asiassa L 18ノ
esittわ ml‖ a tOise‖

a uude‖ a50VintotariOukse‖

a′

ei siihen tavoitteeseen vie15 paasta′

36145

rnutta toki rTlikaan

ei esta latkamasta neuvotteluià
8)SovintOSOpirnus voidaan s‖ s nyt vahvistaa asiassa L 15/649 ia kanteen kasittely sovintosopirnusta
vastaavana tava‖ a nyt paattaa LahiEtelan Osalta′ jo‖ oin se tarkoittaa
otsikossa 3
A}Asioiden kasitte:yn ioppumista nvt em.raiauksin tassa tilanteessa ja ialiempttnう
YkSi10idvin rajauksiれ

B)IⅢ I′
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kannё ttani:

C}Kantala ei tu!evaisuuteen ntthden sitovastiluovu vetoamasta sopirnuksen patemttttё mvvteen,ioka
johtuu sopiFnukSen polkkeavista syntyo:osuhteista

'1翼

2.Kempp五 n kohdistuva henkilё kohtainen vahingonkorvausvaatil■ usia sen
syntyl■ inen sovintosopll■ uksen syntyhetkelli sektt Kempln esilniesten vastuu
Sama‖ a hetke‖ ё′kun naiss5 01osuhteissa syntynvt sovintosopirnus Heisingin KttC》 :ssa vahvistetaan′
syntyv vahingonkorvausperuste Kemppil vastaan koko siita vahingoSta′ ionka han On aiheuttanut
ottaen huornioon kannevaatimukseni suuruus 383.938′ 09 C verrattuna sovintosopiFnukSen

euromdereen 25.000 € ja ennen sovintosopimuksen vahvistamista
syntyneisiin, Kempin, esimiesten ja
sihteerin tietoon tulleisiin suveksen ja vastaaja LdhiEteldn kirjallisiin ja
suullisiin myiintemisiin. Tulen
vaatimaan Kempiltd h enkilokohta isella vah ingon korvausperusteella
korvausta koko vahingosta.

tullut vireille rikosasia, joka koskee Kempin tyokyvyn ja toiminnan laillisu uspuutteiden
selvittamisen tahallista estemista Kempin esimiesten, johdon sihteerin ja
esteellisyyspiiiit6ksentekoon
osallistuneiden toimesta ja teoilla on syntynyt osallisuus Kempin kanteeni
ajamisen estdmiseen.
Lisaksi on

VahL 3:5 5 koskee vain "pddtoksen" virheellisyyydelle aiheutettua vahinkoa. yhteenveto
ei ole pddtris,
Kempin kantajaan ja kantajan asiamieheen kohdistamat uhkaukset eiv;t ole pddtcis ja
Kempin, hdnen
esimiestensd ja sihteerin tosiasiallinen toiminta eiviit ole peatos, joten naihin toimiin perustuvaan
vah ingon korva uskanteeseen ei sovelleta 3:5 g:n rajoituksia.

3. Sovintosopimuksen siseltii asiassa L lS I G49
Kasitykseni mukaan alle kirioittamani vastaa sita, mista sovintosopimuksella on sovittu eli kdsitykseni
mukaan osapuolten vSlilla on edeltavesti syntynyt asiass a L75/649 sopimus alla esitetyn sisaltaiisena.
KeO:n tulee vahvistaa syntynyt sopimus seuraavan sisdltdisend:
1) Asian L 15/649 osalta sopimus koskee yksiloidysti ja tarkkarajaisesti vain Helsingin Kio:ssa ko.

asianumerolla LLSl649 vastaajalle LdhiTapiola Etele Keskineiselle Vakuutusyhtidlle (jdljempdnd LehiEtela)
tdllS asianumerolla ns. siviiliprosessissa kantajan esittemia siviiliriidan ka nnevaatimu ksia ja
oikeuden kdyntiku luvaatimu ksia sekii vastaaja LdhiEteliin kantajalle tesse asiassa esittaimia vaatimuksia.
2)

Tdmi sovintosopimus tarkoittaa sita, ette

A) LiihiEtelii suorittaa kantajan ilmoittamalle tilille 25.000 € kahden viikon sisdlle sovintosopimuksen
va hvista misesta.
B) Sovintosopimu ksen ja sita vastaavan suorituksen johdosta tSman yksilciidyn asian
pddttyy Helsingin KdO:ssa LdhiEteliid vastaan.

L

15/649 kdsittely

luopuu niistii turvaamistoimi- ja editiovaatimuksista, jotka on esitetty LdhiEtelsn osalta asiassa
15/649, mutta ei luovu sitovasti HetiL:iin ja prosessilakiin perustuvista vaatimuksista siltd osin kuin
vastaavien vaatimusten esitteminen on tarpeen muissa vireille jSSvissii ja vireille tulevissa asioissa.
C) Kantaja

L

D) Kanteiden kdsittely jatkuu kanta.lan aiemmin esitt5mien kaikkien kanne- ja
oikeuden kdyntikuluvaatimusten ja muiden vaatimusten osalta kahta muuta kantajan vastapuolta vastaan
asianumeroilla L 75/649 ja L 761352.

E) Sovintosopimu ksen osapuolet vastaavat omista oikeuden kdyntikuluistaa n sita luku unottamatta, etta
LdhiTapiolan aiemmin tekema oikeusturvaetu on voimassa ko. sitovaa oikeustu rvaetupaatosta vastaavassa
muodossa eli sovintosopim u ksella kantaja ei luovu tiista aiemmin myonnetysta oikeuden kdyntikulujen
korvaamista koskevasta ko. pddt6ksen mukaisesta oikeusturvaedustaan.

F) Sovintosopim uksella ei oteta sisallollisesti kantaa mihinkSSn riidan substanssia koskevaan seikkaan eli
se ei tarkoita kummankaan osapuolen kannanottoa riidan sisdllolliseen kohteeseen vah in kotapahtum ista
tai muistakaan kanteen kohteena olleista seikoista (sisiilkillinen rajaus vastaa Suveksen itse muotoilemaa
tarjousta).

3) Sovintosopimus ei koske missiiin muualla kuin Helsingin KiiO:ssa vireilld olevia asioita eikd mitddn muita
asioita kuin asiaa L151649 yhden vastaajan LihiEteldn osalta. Muut asiat ovat siis edelleen vireilld myos
sovintosopimuksen jdlkeen eiki sovintosopimus este nayton esittdmistd tai kanteiden nostamista muissa
asioissa.

Lisdksitotean, ettii kantajan kiisityksen mukaan asia L t1l352 ei koske LdhiEteldii, vaan siind kantajan
vastapuoleksi on kdsitykseni mukaan merkitty vain Jormanainen toiminimensii haltijana. Alla
sovintosopimusta koskevassa viestiketjussa esiintyy harhaanjohtavasti myos asian Lt1l352 diaarinumero,
mutta LdhiEtelein/Suveksen sovintotarjous ei sitd juridisesti edes voi koskea.

4. Sovintoneuvottelut asiassa L 18/36145
esittiinyt tarjouksen asian L18/36L45 sovinnosta. Koska tarjous ei sisdllollisestivastaa
asian L L8/36745laajuutta, laadin tdstd selventdvdn tekstimuokkauksen perusteluineen Suvekselle tdnddn
myohemmin. Se, mitd edelld on selvitetty Kempistd johtuvista esteistd asian L L5/649 ajamiselle ja
ep6asiallisista sovintosopimuksen syntyolosuhteista, koskee vastaavasti asiassa LL8136L45 mahdollisesti
Lisdksi Suves on

syntyvdd sopimusta.

5. Kempin esteellisy!'s sovintosopimuksen vahvistaiana
KdO:n tulee vahvistaa em. sovintosopimus, joilla asian L L5/649 kiisittely Helsingin KiiO:ssa piidttyy yhtti

vastaajaa LdhiEtelii vastaan. Kemppion esteellinen toimimaan sovintosopimuksen vahvistajana
seuraavista syist6:
1) Esteellisyys vastapuoliaseman ja keskenerdisen rikosasian perusteella. Kemppi6 koskee vireille tullut
rikosasian esitutkinta, joka tapahtumiltaan liittyy myos em. sovintosopimuksen syntyolosuhteisiin ja
Kempin kantajalle aiheuttamaan vahinkoon.

2) Kemppi ei ole tdhdn mennessd saanut ainuttakaan yhteenvetoa kirjoitettua virheettomdsti.
Viimeisimmdssd yhteenvedossa oli 106 virhettd juridisissa ja muissa tosiasioissa. Kemppi ei todenndkoisesti
pysty virheettomdsti kirjaamaan sopimuksen sisdltoS, jolloin on riskind, ettd Kemppi
vahvistaisi sopimuksen sis6llollisesti virheellisend elijonkin muun sisiiltoisend kuin mitd yllS ilmenee
sovitun.

Lohja 12.2.20L9
Jaana Pedersen
Lakimies, OTK (eliikkeelld)

Lehetteie: petter.kavonius@lakiasiat.inet.ficpetter.kavonius@lakiasiat.inet.fi>
LShetetty: maanantai 11. helmiku uta 2oL9 27.35
Vastaanottaja: pette r. kavon i us@ la kiasiat.inet.fi
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Kantajan todistelu - jatkettu v...

Vastaajien todisteet - jatkettu...

64 kr

18 kt

2 1iitetta(84 kt)

Lataa kalkki

Tallenna kaikki OneDriveen

Hei′

liitteend otsikossa mainittujen asioiden todistelun osalta istunnossa kirjatut riitautukset
puolin ja toisin. lstunnossa sovitun mukaisesti osapuolet voivat toimittaa lausumansa
tod istelu n ta rpeel I isu ud esta 28.6.20t9 men nessii.
Muita istunnossa sovittuja pdivdmiiirid:
Vastaajille varataan tilaisuus lausua kirjallisesti kantajan ja LdhiTapiolan sovinnon
merkityksestii 15.3.2019 menness6. Tiimdn jdlkeen Pedersenilld on mahdollisuus
la usua asiasta 28.6.2OL9 mennessd.
Ka ntaja toi m ittaa piiivityksen ed itiovaati m u ksista viimeist6Hn 15.3.2019
osapuolille varataan tilaisuus esittdd lisdtodistelua siten, ettd osapuolten tulee
toimittaa kaikki mahdollinen todistelu, johon ne haluavat asiassa vedota viimeistddn
28.6.2OL9. Oikeudenkiiymiskaaren 5 luvun 22 5:n mukainen prekluusio vaatimusten,
perusteiden ja todisteiden esittiimisen osalta astuu voimaan 5.7.20L9.
Seuraava jatketun valmistelun

istunto pidetdiin 16.8.2019. Asian pddkdsittelylle on varattu

vilkot 40′ 41′ 43′ 44ia 45。
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