
Lain mukaan työpaikalla nähtävänä pidettävä lainsäädäntö ja työelämän muut 

tärkeimmät säädökset helposti ja nopeasti — aina ajantasaisena.

Työelämän lait tarjoaa aina ajantasaisen tiedon 
työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävästä 
lainsäädännöstä ja työelämän muista tärkeimmistä 
säädöksistä kaikilla aloilla. Palvelu sisältää runsaasti 
myös eri aloja koskevia alakohtaisia säädöksiä. 

Helppo käyttöönotto koko 
organisaatiolle, myös ilman 
tunnuksia. 



Pysyt aina ajan-
tasalla ja huolehdit 
samalla säädösten 
nähtävillä pidosta.

Palvelun sisältö päivittyy

viikoittain, joten työpaikallasi

on käytössä aina oikea 

lainsäädäntö. 

Pysyt hyvin ajan tasalla 

muutoksista, sillä merkittävät 

uusimmat muutokset ovat aina 

näkyvissä palvelun etusivulla.



Helppokäyttöisestä 
palvelusta löydät 
tiedon muutamalla 
klikkauksella

Palvelussa on selkeä rakenne 

ja hyvät hakutoiminnot. Palvelu 

on ryhmitelty aihealueisiin, 

joiden avulla pääset nopeasti 

oikean aihepiirin pariin. Valmiit 

aihealueet toimivat kuin kirjan 

sisällysluettelo. 



Helppolukuista 
lainsäädäntöä

Lainsäädäntö-osiosta löydät 

työelämän tärkeät säädökset, 

joiden lukeminen on vaivatonta. 

Lakien ja asetusten nimet ja 

numerot ovat selkeästi esillä

sekä pykälät ja momentit 

eroteltuina. 

Lainsäädännössä on mukana 

toimituksellisia huomautuksia,

viittauksia muuhun lainsäädän-

töön, oikeustapausviitteitä 

ja asiasanoja. Lait ovat ajan 

tasalla, joten tiedät käyttäväsi 

oikeaa tietoa.



Oikeuskäytännöstä 
näet, miten jokin 
asia on tuomio- 
istuimessa ratkaistu

Oikeustapauksista näet, 

miten lakia on sovellettu tai 

miten jokin asia on ratkaistu. 

Mukana on niin korkeimman 

oikeuden, korkeimman 

hallinto-oikeuden, hallinto- 

oikeuksien, työtuomioistuimen, 

työneuvoston kuin vakuutus-

oikeudenkin työelämään 

liittyvät ratkaisut. Osion 

etusivulla korostetaan 

viimeisimmät ratkaisut.



Oikeustapausten
kuvaukset

Tapauksista on kerrottu asian 

tausta, tiivistelmä päätöksen 

sisällöstä, perustelut ja 

käsittelyhistoria. 



Monipuoliset 
hakemistot 
helpottavat 
tiedonhakua

Palvelussa on  työelämän 

lainsäädännön asiasanasto, 

puhekielen asiasanasto sekä 

säädösten lyhenteiden ja 

epävirallisten lempinimien 

luettelot.

Puhekielen sanasto ja lakien 

lempinimet vievät tiedon 

äärelle, vaikkei tarkka termi-

nologia olisikaan tiedossa.



Tehokas haku
antaa tiedon sanan 
näppäilemällä

Tehokas hakutoiminto 

kohdistuu kaikkeen aineistoon 

ja asiasanoihin. Juridisten 

asiasanojen lisäksi palvelussa 

on puhekielisiä asiasanoja, 

joita voit myös käyttää hauissa.

Esimerkiksi hakemalla tietoa 

”kesälomasta” palvelu ohjaa 

sinut vuosilomaa koskevan 

oikean tiedon äärelle. Ei siis 

haittaa, vaikkei lainsäädännön 

termistö olisikaan hallussa.  

Hakukenttä on aina käytössäsi 

näytön yläosassa käytitpä 

sitten tietokonetta, puhelinta 

tai iPadia.



Hakutulosnäkymä

Hakutulokset järjestyvät ajan 

tai relevanssin mukaan. Voit 

rajata hakua koskemaan eri 

aineistoja tai hakea kaikesta. 

Hakutuloksissa on eroteltu 

havainnollisesti, minkä 

tyyppisestä aineistosta on 

kyse, esimerkiksi säädös tai 

oikeustapaus.



Hinnat Käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. 
Saat palvelun käyttöösi heti, 
halutessasi ilman tunnuksia.

Organisaation henkilömäärä   Lisenssin vuosihinta koko organisaatiolle

2 – 5       70 €

6 - 10      98 €

11 - 20     109 €

21 - 50     135 €

51 – 100     153 €

101 – 250     273 €

251 – 500     336 €

Yli 500       Tarjouksen mukaan.

Hinnat ovat 12 kuukauden tilausjaksolta ja niihin lisätään alv 24 %. 
Tilaus jatkuu automaattisesti kestotilauksena, ellei palvelua peruuteta viimeistään 
kaksi viikkoa ennen uuden tilauskauden alkamista.


