FOKUS JURIDIIKKA

Fokuksessa on kymmeniä päivittyviä hakuteoksia
juridiikan eri aihealueilta,
taloushallinnosta ja verotuksesta.
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FOKUS JURIDIIKKA

PROSESSIOIKEUS

KKO:N RATKAISUT KOMMENTEIN

HALLINTO-OIKEUS

Prosessioikeus huomioi ajankohtaiset lainsäädäntömuutokset
todistelua ja ylimääräistä muutoksenhakua sekä valitusta
hovioikeuteen koskevissa asioissa kuten myös esitutkintalain
ja pakkokeinolain muutokset. Teos on ammattilaisen työväline
rikos- ja riita-asian käsittely-, ratkaisu- ja menettelysäännösten
soveltamisessa.

Teos sisältää korkeimman oikeuden ratkaisut vuodesta 1998
asiantuntijoiden kommentoimina ja viittauksin aiempaan oikeuskäytäntöön ja keskeiseen kirjallisuuteen. Lisäksi teos sisältää laajan
asia- ja oikeustapaushakemiston. Uusimmat kommentit päivitetään
teokseen kaksi kertaa vuodessa.

Hallinto-oikeus on kattava ja ajantasainen yleisesitys
hallinto- ja virkamiesoikeudesta ja tarjoaa päivitetyn
kotimaisen ja eurooppalaisen oikeuskäytännön
hallinto-oikeuden alalla. Teoksesta saat jäsennellyn
tiedon oikeusturvan perusteista hallinnossa,
hallintomenettelystä, viranomaisten toiminnan
rajoista ja virkamiesten vastuusta sekä kunnallisesta
demokratiasta ja itsehallinnosta.

Toimittajana: Pekka Timonen

Päätoimittajana: Dan Frände

PERUSOIKEUDET
RIKOSOIKEUS
Teos on ammattilaisten suosima rikosoikeuden perusteos, jossa
käsitellään perusteellisesti rikosoikeuden yleiset opit, seuraamusjärjestelmä ja kriminaalipolitiikan tavoitteet. Tekstin perustasolla
käydään läpi aiheen pääasiat tulkintaohjeineen ja esimerkkeineen
ja syventävällä tasolla perehdytään oikeuskäytäntöön, lainsäädännön taustaan sekä tulkintavaihtoehtoihin. Mukana on lisäksi
rangaistus- ja rikollisuustilastoja.

Teos käsittelee perusoikeuksien soveltamisen ydinalueet ja
ongelmakohdat. Se kertoo perusoikeuksien taustan, kommentoi
perustuslain pykälät ja kertoo, miten oikeusjärjestys turvaa
perusoikeuksien toteutumisen käytännössä. Teoksessa on otettu
huomioon perus- ja ihmisoikeuksien tulkinnan kehitys ja niiden
soveltamisen yleistyminen.
Toimittajana: Pekka Hallberg

Asiantuntijana: Olli Mäenpää

KUTSU MEIDÄT KÄYMÄÄN,
KERROMME LISÄÄ PALVELUSTA!
Silja Jyrkinen 040 520 6022
Antti-Jussi Suominen 040 342 4769
Marjut Ylönen 040 350 1375
sähköpostit: etunimi.sukunimi@almamedia.ﬁ

Päätoimittajana: Tapio Lappi-Seppälä
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FOKUS JURIDIIKKA

TYÖOIKEUS, JURIDIIKKA

ESIMIEHEN TYÖOIKEUS

Teos kattaa koko työoikeuden kentän aina työsuhteen syntymisestä työoikeudellisiin oikeudenkäynti- ja seuraamusjärjestelmiin.
Erityistä painoa käsittelyssä on annettu työsuhteen päättämiseen
ja työsuhdeturvaan liittyviin asioihin. Esimerkkejä on runsaasti ja
viitattu oikeustapausaineisto on poikkeuksellisen laaja.

Esimiehen työoikeus neuvoo, miten työlainsäädäntöä sovelletaan
käytännössä ja kuinka henkilöstöasioissa on toimittava. Teos on
jaettu selkeisiin osiin, jotka kattavat työsuhteen elinkaaren. Teos
sopii henkilöstöalan ammattilaisille ja käytännön esimiestyötä
tekeville.

Päätoimittajana: Martti Kairinen

Asiantuntijoina: Keijo Kaivanto, Harri Hietala, Elisa Valvisto

TYÖOIKEUS

TYÖAIKALAKI

Kattava ja käytännönläheinen teos työ- ja sosiaalilainsäädännöstä.
Työsopimusoikeudellisten kysymysten ohella teoksessa on
kiinnitetty huomiota myös tasa-arvo-, työympäristö- ja työntekijöiden osallistumiskysymyksiin. Teoksessa on huomioitu myös
ulkomaista työntekijää Suomessa koskeva erityissääntely.

Teos esittelee työnantajaa ja työntekijää sitovan lain sisällön
kattavasti ja käytännön näkökulmasta. Erityisesti teoksessa paneudutaan työaikalain mahdollisuuksiin soveltaa työaikajärjestelyjä
sekä ohjataan ylityö-, yötyö-, vuorotyö- ja sunnuntaityökorvausten
laskemisessa. Teos selvittää myös työaikoja koskevaa työehtosopimuskäytäntöä.

Asiantuntijoina: Mikko Nyyssölä, Johan Åström, Markus Äimälä

Asiantuntijana: Markus Äimälä

YKSITYISYYDEN SUOJA
TYÖSUHTEESSA
Teos antaa kokonaiskuvan yksityisyyden suojaa
koskevien säännösten sisällöstä ja niiden soveltamisesta, mm. mitä työntekijöiden henkilötietoja
työnantaja voi kerätä ja käsitellä, keneltä tietoja
voi saada ja kenelle niitä voi luovuttaa. Teoksen
aihepiiriin kuuluvat myös kysymykset huumetestien
käytöstä työpaikoilla ja työnantajan oikeudesta avata
työntekijän sähköpostia.
Asiantuntijana: Mikko Nyyssölä

KUTSU MEIDÄT KÄYMÄÄN,
KERROMME LISÄÄ PALVELUSTA!
Silja Jyrkinen 040 520 6022
Antti-Jussi Suominen 040 342 4769
Marjut Ylönen 040 350 1375
sähköpostit: etunimi.sukunimi@almamedia.ﬁ
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YRITYSOIKEUS

SOPIMUSOIKEUS

INSOLVENSSIOIKEUS

Arvostettujen asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä. Teoksessa käsitellään
yhtiömuotoja, kirjanpitoa ja tilintarkastusta, arvopaperimarkkinoita,
immateriaalioikeuksia, kuluttajansuojaa, kilpailunrajoituksia
ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö. Lakien keskeiset
määräykset, käytäntö ja ongelmakohtia selventävät oikeustapaukset muodostavat selkeän kokonaisuuden.

Perusteos kaikille liike-elämässä sopimuksia tekeville, niitä
tulkitseville ja niiden toteutumisesta vastuussa oleville. Teoksessa
käydään läpi sopimuksen tekemisen eri vaiheet, sopimuksen
keskeinen sisältö ja erityisiä sopimustyyppejä. Teoksessa
käsitellään myös erilaiset ongelmatilanteet, kuten sopimusrikkomus ja sopimusosapuolen konkurssi, sekä miten niihin voi
varautua ja miten niissä tulisi toimia.

Päätoimittajana: Seppo Villa

Asiantuntijoina: Mika Hemmo, Kari Hoppu

Teos on kattava esitys maksukyvyttömyyteen
liittyvistä oikeudellisista toimista. Siinä käsitellään
ulosottoon, konkurssiin, yrityssaneeraukseen ja
yksityishenkilön velkajärjestelyyn liittyvät menettelytavat ja käytännöt. Teksti on sidottu jatkuvin
pykäläviittauksin lainsäädäntöön, ja mukana on
runsaasti oikeustapauksia ja muita käytännön
esimerkkejä.
Päätoimittajana: Risto Koulu

YHTIÖOIKEUS

PERINTÄ JA LUOTONHALLINTA

Yhtiöoikeus on runsaasti oikeuskäytäntöä sisältävä perusteos,
joka antaa kattavan kuvan yhteisölainsäädännön nykytilasta, sen
tulkinnasta ja kehityksestä. Teoksesta löytyvät nopeasti vastaukset
useimpiin yhtiöoikeudellisiin ongelmiin. Siinä käsitellään myös
eurooppayhtiöön liittyvää lainsäädäntöä.

Perintä- ja luotonhallinta kertoo, miten yrityksen perintä kannattaa
järjestää. Teos käsittelee monipuolisesti mm. vapaaehtoista ja
oikeudellista perintää, konkurssimenettelyä, uudistettua ulosottomenettelyä ja kansainvälistä perintää.

Asiantuntijana: Matti J. Sillanpää

Asiantuntijoina: Yrjö Lehtonen, Kimmo Mökkönen,
Marja-Riitta Seulu, Riina Tammenkoski, Hannu Töyrylä

KUTSU MEIDÄT KÄYMÄÄN,
KERROMME LISÄÄ PALVELUSTA!
Silja Jyrkinen 040 520 6022
Antti-Jussi Suominen 040 342 4769
Marjut Ylönen 040 350 1375
sähköpostit: etunimi.sukunimi@almamedia.ﬁ
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VARALLISUUSOIKEUS

YMPÄRISTÖOIKEUS

Varallisuusoikeus on jaettu velvoiteoikeuteen, esineoikeuteen ja eri
sopimustyyppeihin. Velvoiteoikeudessa selvitetään yleiset säännöt,
sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus ja perusteettoman edun
palautus. Esineoikeudessa sisältönä ovat sivullisen asema ja eri
kollisiotilanteet. Lisäksi esitellään merkittävimmät sopimustyypit.
Teksti on nivottu pykäläviittauksin lainsäädäntöön ja lukuisat
esimerkit ja ajankohtaiset oikeustapaukset sitovat teorian
käytäntöön.

Teoksessa esitellään ympäristöoikeuden perusteet ja erityispiirteet. Mukana ovat kiinteistöasiat, ympäristönkäytön suunnittelu,
kaavoitus ja ympäristövahinkojen arviointi, luonnonvarojen
hyödyntäminen, ympäristön muuttaminen, luonnon-, maiseman- ja
kulttuurinsuojelu, ympäristön- ja terveydensuojelu, ympäristövastuu ja ympäristövahinkojen korvaaminen.

Päätoimittajana: Ari Saarnilehto

MARKKINOINNIN PELISÄÄNNÖT
Markkinoinnin pelisäännöt selvittää, miten lainsäädäntö vaikuttaa
markkinointiin, sen sisältöön ja toteuttamiseen. Teoksen ydinalueena on sekä kuluttajamainontaan että b-to-b-mainontaan
liittyvistä säännöksistä ja määräyksistä johtuvat oikeudet ja
velvollisuudet.
Asiantuntijana: Pertti Virtanen

Päätoimittajana: Kari Kuusiniemi

TERVEYSJURIDIIKKA
Terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö käytännönläheisesti.
Käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat muun muassa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö,
terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevat säädökset, potilaan
oikeudet ja potilasasiakirjat, salassapito ja tietosuoja terveydenhuollon toimijoiden näkökulmasta sekä oikeusturva ja vahingonkorvausasiat.
Asiantuntijoina: Lasse Lehtonen, Mirva Lohiniva-Kerkelä,
Irma Pahlman

KÄSIKIRJA OIKEUDELLISEN
TIEDON HAKIJOILLE
Teos johdattaa oikeudellisen tiedon lähteille. Se
kertoo, mistä lait, hallituksen esitykset, oikeustapaukset ja muut oikeudelliset aineistot löytyvät.
Teos esittelee Suomen kansallisen oikeuden,
EU-oikeuden ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen
keskeisimmät informaatiolähteet. Mukana ovat ajankohtaiset verkkopalvelut ja painetut julkaisusarjat.
Asiantuntijoina: Inari Kinnunen, Susanna Tenhunen
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