
Sovellukset → /asenna/ Näköislehti → /nakoislehti/ Tilaa → /tilaa/

Luitko jo tämän: Kymmenittäin huijausviestejä saanut lahtelaisnainen: "Pitävätkö ne minua
ihan tyhmänä?" – Näin ESS:n kyselyyn vastanneet tunnistivat
huijaukset → https://www.ess.fi/paikalliset/5656551

Mikä on sähkön tuntihinta nyt? Seuraa tästä → https://www.ess.fi/paikalliset/5471924

Etusivu → / / Päijät-Häme → https://www.ess.fi/paikalliset/

Savon Sanomat: Korkein oikeus joutui
purkamaan tukun virheellisiä lainvoimaisia
tuomioita

STT

Yhteensä seitsemän tuomiota purettiin. LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

 → /
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https://www.ess.fi/tilaa/
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https://www.ess.fi/
https://www.ess.fi/paikalliset/
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6.7.2017 5:00 | Päivitetty 26.1.2020 18:30

Korkein oikeus on joutunut purkamaan seitsemän lainvoimaiseksi aiemmin

tullutta tuomiota niissä ilmenneiden virheiden takia, kertoo Savon

Sanomat → http://www.savonsanomat.�/ . Lehti kirjoittaa, että tuomioiden

purkusuma on poikkeuksellinen Suomessa.

Kaikissa puretuissa tuomioissa oli virheenä, että tuomari oli tuominnut syytetylle

rangaistuksia vanhentuneista teoista. Osa tuomituista oli tuomittu samalla kertaa

useista vanhentuneista rikoksista.

Lehti kertoo, että selvitysten mukaan mikään annetuista tuomioista ei ollut ehtinyt

aiheuttaa vahinkoa tuomituille. Kaikissa tapauksissa oli kyse asiakokonaisuuksista,

joissa oli useita syytekohtia. Tuomitut oli tuomittu useista syytteistä ehdolliseen

vankeuteen tai myös yhdyskuntapalveluun.

MAINOS - SISÄLTÖ JATKUU ALLA

VARAA   NYT 

SEAL   THE   DEAL 
Kalasta   alennusta   26.1.   asti  

Risteilyt,  

hotellilomat   

JOPA  

-30%

MAINOS PÄÄTTYY

Virheelliset tuomiot tulivat ilmi oikeuskanslerin tarkastuksessa. Ne oli annettu

käräjäoikeuksissa eri puolilla maata. Kaksi tuomioista oli annettu Pohjois-Savon

käräjäoikeudessa ja kaksi Oulun käräjäoikeudessa. Helsingin, Tuusulan ja Etelä-

Pohjanmaan käräjäoikeudessa oli kussakin annettu yksi tuomio.

 → /

http://www.savonsanomat.fi/
https://track.adform.net/C/?bn=60541805;crtbwp=7DOZh_lIS39zTRTYB-joZiaqiWBXdz_x0;crtbdata=6iT2YZ5jbaATOm7zhoZLkXZnmS91vhDkpIaKZwtUfzYaHmVBm0bJRdnkP2MDrm9ebjZZ9qQDEO0zb76k8r2iRVaYU_hw5lZ5tUgGIB1lhsfulLGci0F26z5iKgCJKb9Hw8BQtTV_F_4YQ_ekHs5Bs8Uv3VqNzuZbcCMdf6dvmFy_fF0J5miRj8bEwhxN5tFj7vvhm5dM6YDK4ad8JKzRzoKBObmMMeucSaJV8n2pPn1aA7t_MzdGwYwPG4x8YJjBdzaVcxFUlhYpifyFOpkPMr6IFYoc3_fos-1ixyhWWVKN4Tqf6W_ze_q38i_P8ZK5N0qMCy-N_yWEuLnhvanIn05YaIA3rfJIpb8BWnyt_8-UNTAAbDpV53oUi7r5irYkPzESygs9PGdtFmn0mBk7gf08d-g3GvOkl06DTqDqPkDEaETtZE2YOF02bYMLYrmrr-MIjCdJcRgSlonVHA2lEysYfwCaMTiWmWIhnHUfcjLOmDv4xoLyaSHLpez7oKdVgQ8CJTMb9DzCnsK2MUXe0hvbrjTByMiOBeGDn4MPzQlpMYdYPCmwonOH93IYcAu1TDukecMHi39PYjm4hYLxNqrTd8FDRN7guo1TUMqfMbELwddf_ayds9ZpSM_HdKpX0;ccsid=107578;adfibeg=0;cdata=CgJlNkRdrBDVPsDajnK_xCKDij2A9fRdM7CTCZL8V6by7JzgsUn8UdnQ5NX8oVM7aWPYUrolRem5mmCrqk1BL16C6Kpt3_IMC3nGY3oChT18PeQKsi1wbjBetL8I_lUIHaRtEVP9sLH6nv_4El_bREcmPEEy9hXORzlNPbGK3DOwcg0Ko0BQ_-fnGp5QhOHpwL7C4NV2YiPLdMrtK-WyyYcGPCHTqqxvduFe4bSxPFj1_qRpoln_4caD1TzvtFGPBWADBw2oWl2uiHbxfjlFLo4TqUs8sdSe-axveKscEao4DRdwtsDOYWEwW_bBel1zYtY1MfacZsHi7wUz2p0k4O-Ld4SSRR1zwjNF2HjtEX5tKIc8FTzhhDuOiLq4yCDS0;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.ess.fi
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Kommentoi 0

Lue lisää aiheesta

Kotimaa → /aihe/Kotimaa

Lue myös

Jaa

Mainos: Lahden Diakonialaitos

Papista tuli työllisyyspäällikkö – ”Tärkeintä on auttaa heitä, jotka apua
kaipaavat”
Tänään 8:11

 → https://www.ess.fi/kaupalliset/5657220

Neljä loukkaantui kolmen henkilöauton välisessä
onnettomuudessa Lahden keskustassa – poliisi selvittää
tapahtumien kulkua

14.1.2023 17:31

 → https://www.ess.fi/paikalliset/5655857

 → /

https://www.ess.fi/aihe/Kotimaa
https://www.ess.fi/kaupalliset/5657220
https://www.ess.fi/paikalliset/5655857
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Lahtelainen Sanna Latvala, 33, alkoi maksaa itselleen ensin –
viime vuonna säästöön kertyi muhkea summa

14.1.2023 7:00

 → https://www.ess.fi/paikalliset/5655099

Ainutlaatuiset häät Isku Areenalla ennen illan Pelicansin ottelua:
"Tämä on unelmien täyttymys", sanoo Lohjalta Lahteen
vihittäviksi tullut pari

14.1.2023 17:56

 → https://www.ess.fi/paikalliset/5655885

Havumiekka saattoi veteraanin viimeiselle matkalle Hollolan
kirkossa – Aarne Siltala palveli erillisosasto Petsamossa

13.1.2023 18:29

 → https://www.ess.fi/paikalliset/5654757

Mainos: Etelä-Suomen Sanomat

Seuraamme tiiviisti poikkeustalven tapahtumia – Hyödynnä tilaustasi ja
lue, miten selviämme yhdessä
Tänään 0:00

 → https://www.ess.fi/kaupalliset/5644654

 → /
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Etusivulla nyt → /

Kun nan joh ta jan potku- uhka väis tyi Pa das joel la – "En tis tä suu rem mal la tar mol la teen työ teh -
tä viä, kun tä mä kin koe tin ki vi käy tiin läpi", sanoo Kati Yrt tia ho
Tänään 18:23 | Päivitetty tänään 20:30 1

 → https://www.ess.fi/paikalliset/5659106

Näin Päijät- Hämeen kun nat muis ta vat uusia asuk kai ta – "Jat ku va etu on paras kä de no jen -
nuk sem me", sanoo Asik ka lan ke hi tys pääl lik kö
Tänään 12:00 | Päivitetty tänään 20:33

 → https://www.ess.fi/paikalliset/5657739

FC Lahti löysi uuden maa li vah din ul ko mail ta

Tänään 15:42 2

 → https://www.ess.fi/urheilu/5658586

Nä kö kul ma | Pu ti nin kaa sua se ei toi mi nut – kaa sua myy dään nyt Eu roo pas sa hal vem mal la
kuin ker taa kaan 16 kuu kau teen
Tänään 20:25

 → https://www.ess.fi/uutissuomalainen/5659321

Ele nia nos taa säh kön siir ron hin taa – 435 000 asia kas ta kos ke va ko ro tus tulee voi maan ke -
vääl lä, kos kee myös Päijät- Hämettä
Tänään 14:42 | Päivitetty tänään 15:25 55

 → https://www.ess.fi/uutissuomalainen/5658297

 → /
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Luetuimmat → /luetuimmat/

Pa das jo ke lai set sy dä mis tyi vät kun nan joh ta jan sa mah dol li ses ta vir ka suh teen pur ka -
mi ses ta koea jal la – Facebook- ryhmässä ke rä tään nyt väkeä tuen il mai suun Kun ta lan
pi hal le ennen kun nan hal li tuk sen ko kous ta

 → https://www.ess.fi/paikalliset/5657036

Kym me nit täin hui jaus vies te jä saa nut lah te lais nai nen: "Pi tä vät kö ne minua ihan tyh -
mä nä?" – Näin ESS:n ky se lyyn vas tan neet tun nis ti vat hui jauk set
 → https://www.ess.fi/paikalliset/5656551

Kun nan joh ta jan potku- uhka väis tyi Pa das joel la – "En tis tä suu rem mal la tar mol la teen
työ teh tä viä, kun tä mä kin koe tin ki vi käy tiin läpi", sanoo Kati Yrt tia ho
 → https://www.ess.fi/paikalliset/5659106

Pos tin kan ta ja liu kas tuu oma ko ti ta lon pi has sa ja mur taa nilk kan sa: Kuka kor vaa va - → https://www.ess.fi/uutissuomalainen/5651122

 → /
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 → https://ess.menoinfo.fi
Päijät-Hämeen tapahtumia

Palvelut

Kuvataiteilija Ritva Leinosen "Matkan varrelta" -näyttely → https://ess.menoinfo.fi/#!event?id=1228595
Lahti | Mukkulan toimari | 16.1.-12.2. | Näyttelyt

Asikkalan Muistikahvila → https://ess.menoinfo.fi/#!event?id=1226422
Asikkala | Palvelukeskus Oltermanni | 17.1.-11.4. | Tapahtumat

Mukkulan kirjaston kässäkerho → https://ess.menoinfo.fi/#!event?id=1226973
Lahti | Mukkulan kirjasto | 17.1.-9.5. | Tapahtumat

Padasjoen Muistikahvila → https://ess.menoinfo.fi/#!event?id=1226414
Padasjoki | Padasjoen kirjasto | 17.1.-11.4. | Tapahtumat

Aavehallin päivätanssit suosittu Köpi Koski ja Esko Kangasjärvi duo → https://ess.menoinfo.fi/#!event?
id=1228554
Heinola | Vierumäen Aavehalli | 17.1. | Tanssi

hin got?

Näin Päijät- Hämeen kun nat muis ta vat uusia asuk kai ta – "Jat ku va etu on paras kä de -
no jen nuk sem me", sanoo Asik ka lan ke hi tys pääl lik kö
 → https://www.ess.fi/paikalliset/5657739

Mainos: LUT

EMPLOYER, DO YOU NEED A CURIOUS FUTURE EXPERT?

 → https://app.readpeak.com/url/clk/12678/EMPLOYER_DO_YOU_NEED_A_CUR
l=150&a=70787&ka=27997&b=0a7e40f5-291f-45cc-b8f3-
5f5d84aaf859&tz=Europe%2FHelsinki&dtm=0&bac=150O0O150Od&tu=http

 → /

https://ess.menoinfo.fi/
https://ess.menoinfo.fi/#!event?id=1228595
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Etusivu → /

Uusimmat → /uusimmat/

Luetuimmat → /luetuimmat/

Päijät-Häme → /paikalliset/

Uutissuomalainen → /uutissuomalainen/

Talous → /aihe/Talous

Kulttuuri → /aihe/Kulttuuri

Urheilu → /urheilu/

Teemat → /teemat/

Pääkirjoitus & mielipide → /paakirjoitus-mielipide/

Lukupiiri → https://ess.menoinfo.fi/#!event?id=1225720
Heinola | Heinolan kaupunginkirjasto | 17.1.-16.5. | Tapahtumat

Ilmoita tapahtuma → http://ilmoitatapahtuma.menoinfo.fi/form/ess

Tuotantotyöntekijä
Kilta Henkilöstöpalvelu Oy

Puuseppä
Kilta Henkilöstöpalvelu Oy

CNC-koneistaja
Kilta Henkilöstöpalvelu Oy

Projekti-insinööri
Riihimäen kaupunki

2 automaatioasentajaa
Fortum

ALUEESI TYÖPAIKAT

Yhteistyössä: Etelä-Suomen Sanomat

Postiosoite: PL 80, 15101 Lahti
Käyntiosoite: Ilmarisentie 7, Lahti

 → /
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 → https://www.keskisuomalainen.com/

Olemme osa Keskisuomalainen-konsernia.

Etelä-Suomen Media: Aamuposti → https://www.aamuposti.fi/ • Helsingin
Uutiset → https://www.helsinginuutiset.fi/ • Karkkilan Tienoo → https://www.karkkilantienoo.fi/ • Keski-
Uusimaa → https://www.keski-uusimaa.fi/ • Lopen Lehti → https://www.lopenlehti.fi/ • Loviisan
Sanomat → https://www.loviisansanomat.fi/ • Länsi-Uusimaa → https://www.lansi-uusimaa.fi/ •
Länsiväylä → https://www.lansivayla.fi/ • Mäntsälän Uutiset → https://www.mantsalanuutiset.fi/ •
Nurmijärven Uutiset → https://www.nurmijarvenuutiset.fi/ • Pyhtäänlehti → https://www.pyhtaanlehti.fi/ •
Sipoon Sanomat → https://www.sipoonsanomat.fi/ • Tamperelainen → https://www.tamperelainen.fi/ •

Vastaava päätoimittaja: Markus Pirttijoki

 → https://vastuullistajournalismia.fi/

Tietosuojalauseke → https://www.keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke/
Evästevalinnat → javascript:window.gravitoCMP.openPreferences();

Asiakaspalvelu → https://oma.media.fi/ess/
Mediamyynti → https://www.meks.fi/mainonta/alueet/

media/
Yhteystiedot → https://oma.media.fi/ess/yhteystiedot/

Sovellukset

Uutissovellus sisältää tuoreet juttumme, joita ilmestyy ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Asenna uutissovellus → /asenna/

Päivän lehti -sovellus sisältää näköislehtemme liitteineen sekä näköislehtien arkiston. Asenna sovellus
laitteesi sovelluskaupasta.

 → https://apps.apple.com/fi/app/ess-etel%C3%A4-suomen-

sanomat/id519685260?l=fi 

 → https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.ess.reader&amp;hl=fi

 → /
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Turkulainen → https://www.turkulainen.fi/ • Uusimaa → https://www.uusimaa.fi/ • Vantaan
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Seutu → https://www.viitasaarenseutu.fi/
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Keitele → https://www.pielavesi-keitele.fi/ • Pitäjäläinen → https://www.pitajalainen.fi/ • Savon
Sanomat → https://www.savonsanomat.fi/ • Sisä-Savo → https://www.sisa-savolehti.fi/ • Soisalon
Seutu → https://www.soisalonseutu.fi/ • Töllötin → https://www.tollotin.fi/ • Uutis-
Jousi → https://www.uutis-jousi.fi/ • Viikkosavo → https://www.viikkosavo.fi/ • Warkauden
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