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Teuvo Arolainen HS-arkistohaut – Tehty 1.3.2013 

http://www.hs.fi/paivanlehti/arkisto/?haku=teuvo+arolainen+vakuutus*&ref=arkisto%2F&page=1 

 

hakusana > vakuutus* 
 

Osumat 2007 - 1996 eli oikeustoimittajana Hesarissa ainakin 11 vuotta! 

 

 

* * * * 

 

HS ARKISTO - Löytyi 45 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutus*"  

Todistusten tohtorointi toi lääkärille 

petostuomion myös hovioikeudesta 

Kotimaa - 15.8.2007  

Vakuutusyhtiön huijaamisessa käytettyjä, tekaistuja tietoja sisältäneitä lääkärintodistuksia 

kirjoittanut lääkäri on tuomittu myös Vaasan hovioikeudessa ehdolliseen vankeuteen  

Vakuutusoikeus: Valtion eläkelain valituskielto 

on perustuslain vastainen 

Kotimaa - 6.2.2007  

Vakuutusoikeus on poikkeuksellisella tavalla syrjäyttänyt kuntoutusta koskevassa ratkaisussaan 

tavallisen lain ja antanut soveltamisessa etusijan perustuslain säännökselle. Oikeuden  

Sotilaiden kanne eläkkeistä kaatui myös 

hovissa 

Kotimaa - 6.12.2006  

... käräjäoikeuden tavoin, ettei valtion eläkelakiin perustuvien vaatimusten käsittely kuulu sen vaan 

vakuutusoikeuden toimivaltaan. Siksi vaatimukset perusteettoman edun palautuksesta ja 

vahingonkorvauksista  

Kiven konepellille saanut yritti pettää 

vakuutusyhtiötä 
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Kotimaa - 3.11.2006  

Vantaalainen 37-vuotias mies on tuomittu törkeän petoksen yrityksestä kahdeksaksi kuukaudeksi 

ehdolliseen vankeuteen. Hän yritti saada vakuutusyhtiöltä korvausta siitä, että iso kivi putosi  

Vakuutusetsivien salakatselusyyte hylättiin 

Kotimaa - 21.10.2006  

Kahdelle vakuutusyhtiö Pohjolan vakuutusetsivälle luettu syyte salakatselusta on hylätty Helsingin 

käräjäoikeudessa. Tuomio annettiin yhden tuomarin kokoonpanossa. Vakuutusetsivät  

Lääkärille ja terapeutille petostuomio 

tekaistuista urheiluvammoista 

Kotimaa - 21.1.2006  

Jyväskylän käräjäoikeus on tuominnut paikallisen fysioterapeutin kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen 

vankeuteen, koska hän huijasi vakuutusyhtiö Tapiolaa 1999-2002 maksamaan lukuisia korvauksia  

Krp:n erityisasiantuntija osakkaana 

yksityisessä turva-alan yhtiössä 

Kotimaa - 11.3.2005  

... huomattavan läheiset suhteet poliisiin, sillä moni sen muista osakkaista on entisiä poliiseja. 

Kolme osakkaista on toiminut poliisiuransa jälkeen vakuutusetsivänä. Heidän työnantajansa  

Tilintarkastajalle tuomio tekaistun 

osakepääoman vahvistamisesta 

Kotimaa - 30.11.2004  

... Tilintarkastajan mielestä yhtiön hallituksen jäsenen vakuutus riitti tiedoksi. Rahat olivat 

maksamatta. City-Liiterin hallituksessa ollut nainen ja yhtiössä määräysvaltaa  

Huippukiekkoilijana esiintynyt mies huijasi 

naisen avioon ja vei rahat 

Kotimaa - 12.11.2004  
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... palkkioksi naisen lasten perintöä koskevien lakiasioiden hoitamisesta sekä sijoitusten ja lasten 

vakuutusten hankkimiseksi. Huijarikiekkoilijan lentäjäveljelle meni rahaa  

Bandidos-jengiä epäillään autojen 

pilkkomisesta ja rahoitushuijauksista 

Kotimaa - 28.10.2004  

... Myös vakuutusyhtiöt ovat ehtineet korvata joitakin ilmoitettuja vahinkoja. Kokonaisuudesta 

poliisi on kirjannut lukuisia eri rikosilmoituksia muun muassa törkeästä ja tavallisista  

 

HS ARKISTO - Löytyi 45 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutus*" näytetään sivu 2  

Tarjoilijan epäillään saaneen isot korvaukset 

olemattomasta vammasta 

Kotimaa - 24.10.2004  

Hieman yli 30-vuotiaan naisen epäillään nostaneen lähes 80000 euron edestä perusteettomia 

vakuutuskorvauksia olemattoman työkyvyttömyyden vuoksi. Se oli seurausta 

liikenneonnettomuudesta, jossa  

Rytmiradion ex-johtajalle vankeustuomio 

Lahdessa 

Kotimaa - 14.10.2004  

... Tilinpäätösten perusteella Radioaktiivit Oy:n maksuvalmius oli 1990-luvun loppupuoliskolla 

hyvä. Todellisuudessa sillä oli jatkuvasti rästissä ennakonpidätyksiä, arvonlisäveroja, 

vakuutusmaksuja, vuokria ja  

Malmilaispoliisi vältti tuomion 

Kaupunki - 1.10.2004  

... vaadittiin rangaistusta poliisin virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteen mukaan poliisi uhkaili 

kollegaansa, painosti vakuutusetsiviä ja yritti saada vakuutusyhtiössä  

Baltzarille syyte törkeän petoksen yrityksestä 
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Kotimaa - 28.9.2004  

... kirjailija haki vahingoista yli miljoonan euron korvausta vakuutusyhtiöltä. Rikosjutun 

valmisteluistunto pidettiin maanantaina Raaseporin käräjillä. Noin 200-neliöisessä  

Sormien ja varpaiden sahaus toi syytteen 

vakuutuspetoksesta 

Kotimaa - 21.9.2004  

... Vähän ennen onnettomuutta mies oli järjestellyt vakuutusasioitaan tarmokkaasti. Yhdeltä 

vakuutusyhtiöltä hän haki loppuvuodesta 2002 maksimisummalle vapaaehtoista 

tapaturmavakuutusta  

Lähes 11000 litran olutlastin tuonnista 

veropetostuomio 

Kotimaa - 14.8.2004  

... oli rahoitettu vakuutuskorvauksesta saaduilla rahoilla. Mies on saanut autokolarissa aivovamman. 

Oikeudessa mies kertoi lähteneensä vuokratulla kuorma-autolla Saksaan ostamaan itselleen 

käytettyä autoa tai  

Hoitohuijaukset jauhavat rahaa 

Kotimaa - 31.5.2004  

, venähdys , selkäkipu tai muu vaikeasti todennettava vika. Teuvo Arolainen  

Lääkäriaseman epäillään huijanneen 

matkavakuuttajia 

Kotimaa - 31.5.2004  

... vakuutusyhtiöstä saamaansa korvauspäätökseen oli kirjattu todellista useampia hoitokertoja. 

Matkailijalle se oli yllätys. Päätöksen selvittelyn yhteydessä vakuutusyhtiössä alkoi nousta esiin 

lisää  

Poliisi haluaa laventaa oikeuttaan dna-

testeihin 



5 
 

Kotimaa - 4.5.2004  

... on EU:n turvallisimpia maita. Toivanen puhui poliisin ja vakuutusajan ajankohtaisseminaarissa 

Espoossa maanantaina. Hän perusteli vaatimuksia myös ensi vuonna Helsingissä järjestettävillä  

Fysioterapeutille syyte urheiluvakuutus- 

petoksesta 

Urheilu - 25.11.2003  

... vakuutusasioita laatimalla pelaajien puolesta vahinkoilmoitukset. Parhaina aikoina 

fysioterapeutin liikevaihdoista yli puolet tuli vakuutuskorvauksista. Tapauksesta teki  

HS ARKISTO - Löytyi 45 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutus*" näytetään sivu 3  

Autovaras vie nykyään ensin avaimet 

Kotimaa - 12.10.2003  

... avaimet pidetään nykyään lukkojen takana eikä roikkumassa auton virtalukossa", Tykkyläinen 

sanoo. Vakuutusyhtiöissä on pohdittu vakuutusehtojen muuttamista  

Mersu-huijausta yrittänyt sai ehdollista 

vankeutta 

Kotimaa - 27.9.2003  

Helsingin käräjäoikeus on antanut harvinaisella tavalla pelkkien aihetodisteiden varassa langettavan 

tuomion vakuutuspetoksen yrityksestä. Rangaistus on seitsemän kuukautta ehdollista vankeutta  

Lastin kuljettajat eivät joudu korvaamaan 

varastettua turkiskuormaa 

Kotimaa - 5.9.2003  

... tullut italialaisilta tullimiehiltä Sveitsin rajalta. Vakuutusyhtiö Tapiolan, kolmen ulkomaisen 

vakuutusyhtiön ja kahden englantilaisen nahkaliikkeen mielestä  

KHO: Asiakkaalla oikeus tietää eläkeasiaansa 

ratkoneiden nimet 
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Kotimaa - 2.9.2003  

... perustuva syytä. Pöytäkirjat olivat julkisia, koska ne liittyvät eläkevakuutusyhtiön hoitamaan 

julkiseen tehtävään. Vakuutusyhtiö valitti hallinto-oikeuden ratkaisusta. Sen  

Toisen auton tahallinen romutus toi vankeutta 

Kaupunki - 25.8.2003  

... Törmäilyn kohteeksi joutunut auto vahingoittui niin pahoin , että vakuutusyhtiö joutui 

lunastamaan sen. Henkisestä kärsimyksestä miehen pitää korvata toisen auton kuskille 800 euroa  

Juristin Mersu löytyi piilosta pressun alta 

Kotimaa - 16.8.2003  

... oli ajonestolaite ja hän oli laittanut sen asianmukaisesti päälle. "Mutta sitä minä en osaa sanoa, 

oliko se laite toimiva ja käyttökunnossa. Sitä en ollut tarkistanut." Vakuutusyhtiö  

Ajonestolaite estänyt autovarkauksia 

Suomessa 

Kotimaa - 16.8.2003  

Suomessa ei tiettävästi ole onnistuttu varastamaan yhtään autoa murtamalla siihen asennettu 

ajonestolaite, kertoo keskusrikospoliisin tuore selvitys. "Samaa mieltä ovat myös vakuutusetsivät  

Romanikirjailija Baltzarin epäillään 

yrittäneen isoa vakuutuspetosta 

Kotimaa - 25.7.2003  

... perusteella haettuihin vakuutuskorvauksiin. Tutkintapyynnön teki vakuutusyhtiö Pohjantähti, jolta 

palon jälkeen haettiin satojentuhansien eurojen korvauksia. Rahaa pyydettiin sekä kiinteistöstä  

Chevy-liigan tuomiot pysyivät lähes ennallaan 

Kotimaa - 2.4.2003  

... Osa rakenneltujen autojen ostajista tiesi ne varastetuiksi. Seurauksena oli tuomio 

kätkemisrikoksesta. Vakuutusyhtiöt korvasivat autojen oikeille omistajille lähes 700000 euroa  
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Selvittämättömät rikokset piinaavat kansaa 

Kotimaa - 12.2.2003  

... on joutunut pohtimaan rikollisuutta ja kansalaisten turvallisuutta sekä työnsä että 

kunnallispolitiikan kautta. Hän on istunut vakuutusalan asettamana oikeusministeriön 

Rikoksentorjuntaneuvostossa ja  

HS ARKISTO - Löytyi 45 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutus*" näytetään sivu 4  

Aslakille rahaa kerännyt yhdistys konkurssiin 

Kotimaa - 31.1.2003  

... vakuutusyhtiöt. Aslak on yksi Suomen harvoista pelastuskoptereista. Se hoitaa Lapissa muun 

muassa ensihoito-, pelastus-, sammutus- ja etsintälentoja. Tukiyhdistys  

Valtio vältti haverikulut 

Kotimaa - 31.5.2002  

... Marokkolainen varustamo ja sen vakuutusyhtiö ovat epäonnistuneet yrityksessään maksattaa 

kahdeksan vuoden takaisen haverin laskut Suomen valtiolla. Helsingin hovioikeus hylkäsi torstaina  

Petosyritys veljen tekaistulla kuolemalla toi 

vankeutta 

Kotimaa - 19.4.2002  

... Yritys huijata useita vakuutusyhtiöitä veljen tekaistulla kuolemalla on tuonut bangladeshilaiselle 

miehelle Helsingin hovioikeudesta puolentoista vuoden ehdottoman vankeustuomion  

Ympäristövakuutuskeskus joutuu maksamaan 

ensi kertaa korvauksia 

Kotimaa - 18.1.2002  

... korvausvelvollisella ei ole lakisääteistä vakuutusta eikä korvausta saada muutenkaan perityksi. 

Vakuutuksesta korvataan vain lain voimaantulon jälkeen syntyneet ympäristövahingot, jotka ovat 

aiheutuneet  
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Suomen suurin tilintarkastusyhtiö siirsi 

pääomat erilliseen yhtiöön 

Talous - 1.4.2000  

... on harvinainen ja koskee poikkeuksellisen suurta summaa. Koska oikeudenkäynti on edelleen 

kesken, rahoja ei ole maksettu, mutta toimiston mukaan vakuutus kattaa mahdolliset korvaukset. 

Oikeusjuttu koskee  

Oulun Aluesäästöpankin veronkierto ei johda 

syytteisiin 

Kotimaa - 17.3.1999  

... verrattuna muihin pankkeihin ja saattoivat lisäksi kiertää Suomen Pankkiin tehtäviä 

kassavarantotalletuksia ja talletusten vakuutusmaksuja. Pankkikriisin uhatessa säästöpankit 

pystyivät lisäksi venyttämään  

Hovioikeus tuomitsi Liiga-Ilveksen 

maksamaan 

Urheilu - 30.1.1999  

... rahoja. Korvausvelvollisuus on seurausta vakuutusyhtiö Varman entisen toimitusjohtajan Harri 

Pyhällön ja liikemies Eero Virolaisen toiminnasta. Pyhältö oli 1990-luvun alussa Liiga  

Pelaajille miljoonia verottomana 

Urheilu - 9.12.1998  

... joukkueiden ilmoittamien budjettien ristiriidalle löytyy pelaajien muutama vuosi sitten 

muuttuneesta vakuutuskäytännöstä. Se johtui kanadalaisen Gary Yaremchukin vakuutusoikeudesta 

saamasta ennakkopäätöksestä  

Hannes Kulvik ei saa syytettä Kouri-

kauppojen kadonneista rahoista Myös Jaakko 

Lassila ja Pauli Komi säästyvät rikosjutulta 

Talous - 8.10.1997  
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TEUVO AROLAINEN Tekniikan tohtori Hannes Kulvik ei joudu syytteeseen 1980-luvun lopulla 

Kouri-kaupoissa kadonneiden miljoonien vuoksi. Helsingin kihlakunnansyyttäjä Markku 

Pohjanoksa  

Takuu 10 vuotta 

Sunnuntai - 10.8.1997  

TEUVO AROLAINEN Nykyiseen asuntokauppalakiin jäi valmistelussa miina, joka piti kiireesti 

purkaa juuri ennen kuin laki kaksi vuotta sitten tuli voimaan. Lakitekstiin oli kirjoitettu kohta  

HS ARKISTO - Löytyi 45 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutus*" näytetään sivu 5  

Viitosten kyseen- alaiset synttärit 

Sunnuntai - 8.6.1997  

TEUVO AROLAINEN Harva rakennusliike on viime vuosina voinut ylpeillä yhtä hyvillä tuloksilla 

kuin Viitoset-ryhmä. Viitoset on useiden rakennusalan yhtiöiden ryväs, joka pyöritti 1996  

Kymmenen suurinta rötöstä 1987-1996 

Sunnuntai - 8.12.1996  

Teuvo Arolainen Seuraavaan listaan on poimittu kymmenen tapausta, jotka nousevat esiin 

talousrikosten suuresta massasta kymmenen viime vuoden ajalta. Valintaperusteena ovat olleet 

suuret  

Helsingin kunnallisvaaliehdokkaat 

Arkisto - 8.10.1996  

; 343 Ruuth Vesa, autonkuljettaja; 344 Saarnio Pekka, toimittaja; 345 Salin Olli, toimistopäällikkö; 

346 Savaja Anneli, vakuutussihteeri. 347 Selkisalo Raija  

VELJESTEN ERO KAATOI PANKIN 

KULISSIN 

Sunnuntai - 2.6.1996  

Teuvo Arolainen Uotin veljeksiä on totuttu pitämään saumattomana parina. Todellisuudessa he ovat 

tulleet huonosti toimeen 1990-luvun alusta lähtien. Isoveli, oikeustieteen kandidaatti  
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SUURTEN UNELMIEN YRITYS 

Sunnuntai - 19.5.1996  

Teuvo Arolainen Pekka Vuori, piirros Jäljet johtavat lopulta Ruotsiin. Sieltä alkaa Interbankin 

tarina, sijoittajaguru Bengt Månssonin aivoituksista. Månsson oli 1980-luvulla luonut  

 

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen vakuutuslääkäri 

HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutuslääkäri" 

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen vakuutuslääketiede 

HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutuslääketiede" 

 

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen vakuutuslakimies 

HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutuslakimies" 

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen tapaturma 

HS ARKISTO - Löytyi 2 osumaa haulla "teuvo arolainen tapaturma"  

Raitiovaunuturman syynä sairauskohtaus, 

kaikki syytteet kaatuivat 

Kaupunki - 26.3.2004  

... jälkeen, kun hän tunsi itsensä huonovointiseksi. Käräjäoikeuden mukaan moottoripyöräilijän 

kuolema ei kuitenkaan johtunut kuljettajan huolimattomuudesta vaan oli tapaturma  

Raitiovaunuturman kuljettaja kiisti syytteet 

Kaupunki - 12.3.2004  
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... on sairauskohtauksen aiheuttama selvä tapaturma", tiivisti kuljettajaa puolustava asianajaja 

Jukka Varviala. Kuljettaja oli pitänyt vähän aiemmin tauon Hakaniemessä. Juominen  

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen työtapaturma 

HS ARKISTO - Löytyi 1 osumaa haulla "teuvo arolainen työtapaturma"  

Sormesta irronnut pala toi sakot 

työturvallisuusrikoksesta 

Kaupunki - 14.8.2003  

Sormenpään katkeamiseen johtanut työtapaturma on tuonut kahdelle KCI Konecranes Oy:n 

tytäryhtiön esimiehelle sakkotuomiot työturvallisuusrikoksesta. Helsingin hovioikeus langetti  

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen tapaturmalautakunta 

HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainen tapaturmalautakunta" 

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta 

HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainentapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta" 

 

* * * *  

 

Hakusanasetti teuvo arolainen liikennevahinkolautakunta 

HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainen liikennevahinkolautakunta" 

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen ammattitauti 

HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainen ammattitauti" 

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen vakuutusoikeus 

HS ARKISTO - Löytyi 1 osumaa haulla "teuvo arolainen vakuutusoikeus"  
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Vakuutusoikeus: Valtion eläkelain valituskielto 

on perustuslain vastainen 

Kotimaa - 6.2.2007  

Vakuutusoikeus on poikkeuksellisella tavalla syrjäyttänyt kuntoutusta koskevassa ratkaisussaan 

tavallisen lain ja antanut soveltamisessa etusijan perustuslain säännökselle. Oikeuden  

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen EIT 

 

HS ARKISTO - Löytyi 12 osumaa haulla "teuvo arolainen EIT"  

Axl-nimen hylkääminen toi Suomelle 

langettavan tuomion EIT:stä 

Kotimaa - 7.9.2007  

Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta langettavan tuomion, koska Hyvinkään 

maistraatissa ei 1999 suostuttu hyväksymään poikalapselle etunimiä Axl Mick. Kieltäytyminen 

rekisteröinnistä loukkasi yksityiselämän suojaa koskevaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

kahdeksatta artiklaa.  

EIT antoi Suomelle langettavia tuomioita 

oikeudenkäynneistä 

Kotimaa - 23.5.2007  

Suomi on jälleen saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) kaksi langettavaa tuomiota 

oikeudenkäynneissä tapahtuneista virheistä. Ensimmäisessä tapauksessa sitkeä ja monipolvinen  

Turun hovioikeus jatkaa Uotin rikosjutun 

käsittelyä 

Kotimaa - 17.1.2007  

... käsittelyn lopettamista sillä perusteella, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 

Suomelle langettavan tuomion rikosasian kohtuuttoman pitkästä käsittelystä. Uotin mukaan ratkaisu 

edellytti  
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Suomea syytetään myös ennakkoasenteesta 

Kotimaa - 10.1.2007  

... pääkäsittelyn alkua. Uotin mukaan päätöksen perusteluista ilmenee, että hänen syyllisyytensä oli 

ratkaistu jo etukäteen. EIT on jo viime vuoden lopulla päättänyt ottaa Uotin  

Kari Uoti vaati Turussa rikosjuttunsa 

päättämistä 

Kotimaa - 10.1.2007  

Kari Uoti vaati tiistaina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuoreeseen päätökseen 

vedoten, että Turun hovioikeudessa alkanut talousrikosoikeudenkäynti on hänen  

Oikeus: Suomi rikkoi Uotin ihmisoikeuksia 

Uutisetusivu - 10.1.2007  

... ratkaisuun vedoten, että tiistaina Turun hovioikeudessa alkanut saman jutun käsittely pitäisi 

hänen kohdallaan heti lopettaa. EIT:ssä on vireillä myös kantelu, jossa Uoti väittää Helsingin 

hovioikeuden  

Sotasyyllisyystuomioita yritetään taas purkaa 

Kotimaa - 15.12.2006  

... ihmisoikeustuomioistuimessa (EIT). EIT:ssä on vireillä kanne Venäjän valtiota vastaan 

luovutetuille alueille jääneiden kiinteistöjen ja maa-alueiden palauttamiseksi niiden alkuperäisille 

omistajille tai heidän  

Sananvapauden väitetty loukkaus taas EIT:n 

käsittelyyn 

Kotimaa - 18.10.2006  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa jälleen käsiteltäväkseen suomalaisen sananvapauden 

toteutumista koskevan valituksen. EIT on päättänyt tutkia, loukkasiko Suomi 

ihmisoikeussopimuksen  
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Syyttäjät: Kari Uotilla ei oikeutta salata 

varojaan 

Kotimaa - 12.1.2006  

... rikostutkinnasta. Siksi oikeutta vaieta ei ole, vaikka tietoja myöhemmin käytettäisiin toisaalla. 

Perusteet Sunell ja Hakamies olivat hakeneet sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) 

useista  

Lehdistöinstituutti ylisti EIT:n sananvapaus- 

ratkaisuja 

Kotimaa - 20.11.2004  

Kansainvälisen lehdistöinstituutin (IPI) itävaltalainen johtaja Johann Fritz ylistää Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tuoreita ratkaisuja, joissa se katsoi Suomen loukanneen journalistien 

sananvapautta.  

 

HS ARKISTO - Löytyi 12 osumaa haulla "teuvo arolainen EIT" näytetään sivu 2  

Suomen valtio tuomittiin sananvapauden 

loukkaamisesta 

Kotimaa - 17.11.2004  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi tiistaina Suomelle kaksi langettavaa päätöstä 

sananvapauden loukkaamisesta. Kummassakin oli kyse tiedotusvälineen ja niiden toimittajien  

Apulaisoikeusasiamies huolissaan hitaasta 

talousrikostutkinnasta 

Kotimaa - 7.2.2004  

... mukaan valvonta- ja ohjausvastuunsa. Heidän on seurattava, etteivät esitutkinnat aiheettomasti 

viivästy. Näin kävi tuoreessa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT  

 

* * * * 

 

Hakusanasetti teuvo arolainen päivi hirvelä 
HS ARKISTO - Löytyi 0 osumaa haulla "teuvo arolainen päivi hirvelä" 



15 
 

 

 

* * * * 

 

 


