Suomen Laki -hakupalvelu
– kaikki laista, digitaalisesti.

suomenlaki.almatalent.fi

YHDELLÄ HAULLA KAIKKI: LAINSÄÄDÄNTÖ, ESITYÖT JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ.
Suomen Laki -hakupalvelu päivittyy jatkuvasti. Tehokas hakutoiminto hakee koko palvelun sisällöstä ja näyttää hakutulokset
osioittain.
Hyödynnä ainutlaatuista Aikakonetta: näet säädökset sellaisina
kuin ne olivat voimassa valitsemanasi ajankohtana.

Pysy ajan tasalla: saat halutessasi joka arkipäivä sähköpostiisi
Säädös- ja tapausseuranta -koosteen valitsemiltasi oikeudenaloilta.
Laajenna palvelua verkkokirjoilla: Suomen Laki -palvelussa näet
Verkkokirjahyllyn ammattikirjavalikoiman.

KUTSU MEIDÄT KÄYMÄÄN,
KERROMME LISÄÄ PALVELUSTA!
Kysy lisää: kirjamyynti (at) almamedia.fi

Räätälöi palvelu: kerää Omaan salkkuun kaikki se, mitä tarvitset
usein.
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Suomen Laki -hakupalvelusta
saat kaiken tämän:
LAINSÄÄDÄNTÖ

OIKEUSKÄYTÄNTÖ

KIRJAT
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Ajantasaisina kaikki kansalliset, voimassaolevat säädökset.
Aineisto on toimitettua ja sisältää runsaasti viittauksia muihin
säädöksiin, oikeustapauksiin ja esitöihin. KKO:n ja KHO:n
ratkaisutekstit löytyvät asiaa koskevan lainkohdan alta.
Runsaasti EU-säädöksiä ajantasaisina ja toimitettuina.
Suomen tekemät tuloverosopimukset, perintöverosopimukset
ja virka-apusopimukset.
Kansallista lainsäädäntöä myös ruotsiksi ajantasaisena ja
toimitettuna.
Englanninkielisiä säädöskäännöksiä.

ESITYÖT
•
•
•

Hallituksen esityksiä vuodesta 1917.
Valiokuntamietinnöt vuodesta 2001.
Perustuslakivaliokunnan lausunnot vuodesta 2015.

•
•
•
•
•
•
•

Korkeimman oikeuden ratkaisut vuodesta 1969.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut vuodesta 1969.
Hovioikeuksien ratkaisuja vuodesta 2004.
Euroopan unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen suomeksi saatavilla olevat ratkaisut vuodesta 1995
(lukuun ottamatta unionin yleisen tuomioistuimen henkilöstöasioissa antamia ratkaisuja).
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, päätökset ja lausunnot
vuodesta 1974.
Markkinaoikeuden ratkaisuja vuodesta 2002.
Vakuutusoikeuden ratkaisuja vuodesta 2008.
Hallinto-oikeuksien ratkaisuja vuodesta 2008.
Työtuomioistuimen ratkaisuja vuodesta 2002.
Keskusverolautakunnan ratkaisuja vuodesta 1993.
KKO:n ja KHO:n tapausten ratkaisutekstit löydät myös asiaa
koskevan lainkohdan alta.

•

Alma Talentin Verkkokirjahylly-palvelun koko
sisältö on yhdistetty Suomen Laki -hakupalveluun.
Verkkokirjahyllyssä on satoja ammattikirjoja ja
se täydentyy jatkuvasti uusien kirjojen ilmestyessä. Hyllyjen käyttöoikeuden voit hankkia niin
halutessasi.
Verkkokirjahylly Arkisto (yli seitsemän vuotta
sitten ilmestyneet kirjat) sekä KKO:n ratkaisut
kommentein -teos ovat ilman eri veloitusta
käytössäsi.
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Näin käytät Suomen Laki -hakupalvelua
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Voit tarkastella palvelun sisältöä osioittain valitsemalla Lainsäädäntö-, Esityöt-, Oikeuskäytäntö- tai Kirjat-osion. Koko sisällön
näet tekemällä valinnan ”Kaikki”.
Vasemman reunan listauksesta voit selata eri osioiden sisältöä.
1. Haku koko palvelusta
Aloita haku kirjoittamalla yksi tai useampi sana tai sanan osa hakukenttään. Löytyneiden hakuosumien määrän näet palveluosioittain.
Hakuosumat listautuvat luetteloksi näkymän vasempaan laitaan.

vasemman yläreunan pudotusvalikosta hakutulokset oikeudenaloittain.

ikonia klikkaamalla näet, missä teoksissa kyseistä
lakia tai oikeustapausta on kommentoitu.

Esityöt-osiossa hakua voi rajata esityömateriaalin ja vuosilukujen
mukaan.

7. Dokumentin sisällysluettelo

Oikeuskäytäntö-osiossa haun voi kohdistaa kaikkiin tai vain
valitsemiesi tuomioistuinten ratkaisuihin. Hakutuloksia voi rajata
myös vuosiluvuittain.
4. Asiahakemisto

2. Haku yksittäisestä dokumentista

Tästä kuvakkeesta voit avata Lainsäädäntö-osion asiahakemiston.

Voit kohdistaa haun myös ainoastaan avoinna olevaan dokumenttiin. Hakuosumat korostetaan asiakirjan tekstissä ja sisällysluettelossa. Nuolinäppäimillä pääset siirtymään hakuosumien välillä
eteen- ja taaksepäin.

5. Aikakone

3. Hakutulokset ja sisällön selailu
Hakutulokset näet listattuna palvelun vasemmassa reunassa.
Voit suodattaa hakutuloksia eri osioissa erilaisin tavoin:
Lainsäädäntö-osiossa voit rajata tuloksia valitsemalla joko
kansalliset tai EU-säädökset taikka kaikki. Lisäksi voit valita

Valitsemalla Aikakoneesta haluamasi ajankohdan näet säädökset
sellaisina, kuin ne olivat voimassa valittuna hetkenä. Suosituimmista säädöksistä historiatieto löytyy vuodesta 2004 alkaen.
6. Dokumentin sisältöikkuna
Tähän ikkunaan avautuu valitsemasi dokumentti. Ikkunan yläosaan
on kerätty dokumenttiin kuuluvat toiminnot, kuten Lisää salkkuun
-toiminto, tulostaminen ja kielivalinnat. PDF-painikkeesta voit avata
säädöksen samannäköisenä kuin painetussa lakikirjassa. Kirja-

Voit avata ja piilottaa dokumentin sisällysluettelon
tästä kuvakkeesta. Hakuosumat näytetään myös
sisällysluettelossa.
8. Oma salkku
Tähän henkilökohtaiseen osioon voit valita haluamiasi palveluun kuuluvia dokumentteja kaikista
osioista sekä ryhmitellä niitä itse nimeämiisi
kansioihin.
Jos organisaatiossasi käytetään Suomen Laki
-hakupalvelua IP-tunnisteisesti, muistathan, että
Oma salkku -toiminnon käyttö edellyttää kirjautumista palveluun henkilökohtaisilla tunnuksilla.
Valitse sivun oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta
”Kirjaudu”. Jos valikon mukaan olet jo kirjautuneena,
valitse ”Kirjaudu ulos” ja uudelleen ”Kirjaudu”. Valitse
avautuvasta ikkunasta ”Luo Alma-tunnus” ja etene
ohjeiden mukaan.
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9. Kirjautumisvalikko
Näkymän oikeasta yläkulmasta löydät valikon, josta voit sisään- ja
uloskirjautua tai vaihtaa salasanaasi.
10. Ratasvalikko
Kirjautumisvalikon alapuolella on ratasvalikko, josta löydät
palvelun seurantarajat, voit antaa palautetta tai tutustua palvelun
käyttöohjeisiin ja -ehtoihin tai tilata uutiskirjeitämme.
Säädös- ja tapausseuranta -kirje listaa uusimmat säädösmuutokset, vireille tulleet hallituksen esitykset ja valiokuntamietinnöt
sekä tuoreimmat oikeustapaukset. Valitset itse oikeudenalat, joita
haluat seurata. Säädös- ja tapausseuranta linkitetään suoraan
Suomen Laki -palveluun.
11. Kirjojen lukeminen
Siirry haluamaasi kirjaan klikkaamalla Siirry lukemaan Verkkokirja-

hyllyssä -painiketta. Kirja avautuu Verkkokirjahyllyn lukunäkymään
uuteen välilehteen.
Verkkokirjahyllyn kirjojen lukeminen edellyttää käyttöoikeutta
hyllyyn, jossa kirja on. Suomen Laki -hakupalvelun tilaajana sinulla
on ilman eri veloitusta käytössäsi Verkkokirjahyllyn Arkisto ja
KKO:n ratkaisut kommentein -teos.
12. Säädösmuutosten merkinnät
Kaikki säädökseen kohdistuneet muutokset on lueteltu säädöksen
alussa.
Säädöstekstissä muutokset on osoitettu seuraavasti: Jos koko
pykälä on muuttunut tai lisätty, esitetään muutostiedot heti
pykälän alussa. Jos muutos tai lisäys koskee momenttia tai kohtaa,
on muutostiedot sijoitettu muuttuneen tai lisätyn kohdan perään.
Kun luvun tai pykälän otsikko on muuttunut, merkintä on otsikon
jäljessä.

EU-säädökset on numeroitu myös EUR-Lex-
tietokannassa käytetyn numerointijärjestelmän
mukaan (ns. celex-numeroin). Muutostietojen osalta
celex-numerot on esitetty säädöksen alussa olevassa
muutostietokentässä sekä jokaisessa muutetussa
kohdassa noudattaen samoja periaatteita kuin
kansallisten säädösten osalta.
Asiakaspalvelu
Autamme mielellämme kaikissa palvelukäyttöön
liittyvissä kysymyksissä.
Puhelin: 020 442 4100 (ma-ke klo 10-16)
Sähköposti: sisaltopalvelut (at) almatalent.fi
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