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Jurkka Jämsä 
Oikeudelliset todistelun-
rajoitteet rikosasiassa 
(A 343)

ISBN 978-951-855-385-7 
X + 497 s. 
Hinta 135 €

Raimo Lahti 
Towards an Efficient, Just 
and Humane Criminal 
Justice. Nordic Essays on 
Criminal Law, Crimino-
logy and Criminal Policy 
1972–2020 (D 8)

ISBN 978-951-855-386-4 
XII + 554 s.  
Hinta 55 €

Heikki Kemppinen 
Rangaistuksen määräämisen 
perusteleminen 
(A 344) 

ISBN 978-951-855-388-8 
XI + 327 s. 
Hinta 115 €

Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja LIV:2021

Marko Forss, Lankapuhelinkuulustelusta etävideokuulusteluun – poliisin tiedon-
siirtovälineellä suorittama kuulustelu esitutkinnassa ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Aleksi Heinilä, Kirkollisten rakennusten suojelu ja rakennussuojelua koskevien lakien 
keskinäiset suhteet

Elina Inberg, Motiivierehdys testamentissa

Eeva-Maija Kalkela – Kai Kotiranta, Todennäköisesti ja välinpitämättömästi 
– seuraustahallisuuden määrittelyä suomalaisen ja ruotsalaisen oikeuskäytännön 
valossa

Petteri Laitila, Geenivarojen saatavuus ja hyödynjako oikeudellisena keinona edistää 
biodiversiteetin suojelua

Veera Välitalo, Kulttuurisen kansanmurhan käsite

ISBN 978-951-855-390-1 
429 s. 
Hinta 75 €

Antti Tapanila
SIVIILIPROSESSI

Siviiliprosessi on yleisesitys riita-asian oikeuden-
käyntimenettelystä, joka tarjoaa väylän laillisten 
oikeuksien toteuttamiseen tuomioistuimessa. 
Oikeudenkäynnin pitää olla järjestetty niin, että 
asianosaisilla on käytössään ennakoitava, joutui-
sa ja kustannustehokas keino yksityisoikeudellis-
ten riitaisuuksiensa ratkaisemiseen.

Teoksessa tarkastellaan riita-asian käsittelyä 
kanteen vireilletulosta aina valitusluvan hakemi-
seen korkeimmalta oikeudelta. Keskeisiä tarkas-
telun kohteita ovat siviiliprosessin periaatteet, 
asiaan osalliset ja heidän avustajansa, riita-asian 
vireillepano käräjäoikeudessa, kirjallinen ja suul-
linen valmistelu sekä todistelukysymykset. Lisäk-
si oikeudenkäyntikulut, tuomioistuimen ratkaisu 
ja oikeusvoima sekä  muutoksenhaku hovi-oikeu-
teen kuuluvat teoksen aihepiireihin.

Teos on kirjoitettu riita-asioita hoitavan tuomarin näkökulmasta. Siviiliprosessissa käsitellään varsin 
erilaisia riita-asioita, jolloin tuomarin valinnoilla on huomattava merkitys oikeudenkäynnin kulkuun. 
Vaikka teoksessa sivutaan siviiliprosessia koskevia periaatteita ja kysymyksenasetteluita kirjallisuudessa, 
oikeudenkäyntimenettelyä on tarkasteltu käytännönläheisesti. Tavoitteena on ollut arvioida, minkälaisin 
menettelyin siviiliprosessi on mahdollista järjestää joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Oikeusta-
pauksiin painottuvaa lähdeaineistoa on seurattu 15.6.2021 saakka. Siviiliprosessi on hyödyllistä luettavaa 
riita-asioita työnsä puolesta hoitaville lakimiehille ja sitä voidaan käyttää myös oppikirjana ja käsikirjana.

OTT, dosentti Antti Tapanila on käräjätuomari, joka on työskennellyt eri tuomioistuimissa ja kihlakun-
nansyyttäjänä. Hän on kirjoittanut laajasti prosessioikeuteen, todistusoikeuteen ja prosessuaalisiin ih-
misoikeuksiin liittyvistä teemoista.

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja N:o 203
ISBN 978-951-855-392-5 
XIV + 737 s. 
Hinta 145 €

          B-SARJA


