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Talousoikeuden opinnot
Talousoikeus pääaineena – lakiekonomin ja veroekonomin opinnot
Kauppatieteellinen tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet talouselämän erilaisiin asiantuntijatehtäviin.
Talousoikeuden pääaineopinnot tuottavat kauppatieteiden maisterista samalla laki- tai
veroekonomin, jolla on lisäksi erityisvalmiuksia. Laki- ja veroekonomissa yhdistyvät yritystoiminnassa
tarvittava taloudellinen ja oikeudellinen osaaminen. Tavoitteena ei ole vain talouden ja liikejuridiikan
erillinen taito, vaan niiden samanaikaisen ja vuorovaikutteisen opiskelun myötä muodostuva
osaamisen yhdistyminen.
Talousoikeudessa oikeutta tarkastellaan yritystoiminnan näkökulmasta. Huomion keskipisteenä ei ole
riidanratkaisu tuomioistuimessa, vaan yritystoiminnan liiketaloudellinen suunnittelu liikejuridiikkaa
hyödyntämällä. Valmiuksia hankitaan muun muassa sopimussuunnitteluun, rahoitusinstrumenttien
kehittämiseen, yrityksen organisaation valta- ja vastuusuhteiden muotoiluun sekä verosuunnitteluun.
Liikejuridiikka tulee ymmärtää välineenä liiketoiminnan edistämiseen.
Yritystoiminta on kasvavassa määrin monikansallista yhteistoimintaa, jossa oleellista on hallita
juridisia riskejä ja mahdollisuuksia kansainvälisesti. Talousoikeuden suuntautumisesta on
luonnollisena seurauksena kansainvälisyyden korostuminen opinnoissa.
Laki- ja veroekonomin opinnoissa liiketaloustieteillä on yhtä tärkeä asema kuin liikejuridiikalla.
Liiketaloustieteen opinnot on siksi olennaista valita siten, että oppiaineet tukevat toisiaan.
Talousoikeuden ja liiketalouden osaamisen yhdistämisessä opiskelijalla on keskeinen rooli. Opintojen
kestäessä opiskelijan on aktiivisesti kehitettävä taitojaan tunnistamalla ja luomalla yhteyksiä
talousoikeuden ja liiketalouden välillä. Jatkuva vuorovaikutus on
ratkaisevaa opiskelijan
monipuolisten valmiuksien kehittymiselle.
Ammatillisten taitojen ohella laki- ja veroekonomin osaaminen koostuu tärkeältä osin yleisistä
tieteellisistä ja sosiaalisista valmiuksista. Talousoikeuden opinnot edellyttävät ja kehittävät kykyä
laajojen kokonaisuuksien hallintaan, täsmällisyyttä edellyttävään analyyttisyyteen sekä
johdonmukaiseen argumentaatioon. Näiden avulla on rakennettavissa ongelmanratkaisu- ja
päätöksentekotaito, joka on hyödyllinen kaikessa liiketoiminnassa.

Laki- ja veroekonomiopintojen ammatilliset tavoitteet
Yritystoiminta on kaikissa vaiheissaan juridisesti säänneltyä. Yritystoimintaa koskevan lainsäädännön
tunteminen on siksi laki- ja veroekonomille välttämätöntä. Lainsäädännön tunteminen ei kuitenkaan
riitä. Laki tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuksia. Laki- ja veroekonomin on yhtäältä kyettävä
tunnistamaan ja hyödyntämään lain tarjoamat mahdollisuudet sekä toisaalta kyettävä suojautumaan
mahdollisilta riskeiltä. Laki ei siis ole vain toiminnan puitteet asettava säännöstö vaan myös väline
yritystoiminnan tehokkaaksi järjestämiseksi. Tämä edellyttää sekä talousoikeuden että liiketalouden
osaamista.
Liiketoiminnalliset ratkaisut sisältävät aina juridisen näkökulman: riskin ja mahdollisuuden. Talousoikeuden opinnot valmentavat siksi tehtäviin, joissa juridinen osaaminen tukee liiketoimintapäätöksen tekijän harkintaa, ratkaisua ja argumentaatiota. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon yleisen
pätevyyden ohella laki- ja veroekonomin opinto-ohjelma tuottaa erityisiä valmiuksia niihin yritystoiminnan johto- ja asiantuntijatehtäviin, joissa edellytetään kykyä vastuulliseen päätöksentekoon ja
päätösten vakuuttavaan perustelemiseen.
Talousoikeuden tuottamat valmiudet voivat johtaa laki- ja veroekonomin hyvin erilaisiin liike-elämän
tehtäviin. Oppiaineesta valmistuneiden nimikkeet vaihtelevat paljon. Lakiekonomi on valittu
esimerkiksi kansainvälisen liikepankin Chief Compliance Officeriksi Keski-Eurooppaan. Veroekonomimme on edennyt osakkaaksi ja veropalveluiden johtajaksi kansainvälisessä BIG4-tilintarkastusyhtiössä. Julkisen sektorin tehtävissä lakiekonomi on puolestaan kohonnut aluehallintoviraston ylijohtajaksi. Toisaalta laki- ja veroekonomeja toimii merkittävässä määrin erilaisissa liiketoiminnan toimialakohtaisissa asiantuntijatehtävissä, joissa liiketalouden ja -juridiikan osaaminen
yhdistyvät. Olennaista kunkin uran muodostumiselle on opintojen aikana hankittu osaamisen taso,
osaamisen suuntautuminen sekä henkilökohtainen kiinnostus.
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Talousoikeuden
opinto-ohjelma
mahdollistaa toimimisen
yrityksen yleisjohdossa sekä
taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon johtotehtävissä. Laki- ja veroekonomit voivat harjoittaa myös
itsenäistä yritysjuridiikkaan perustuvaa liiketoimintaa ja tarjota muille yrityksille juridiseen
osaamiseen perustuvia palveluja. Oppiaineesta valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat olleet esim.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sijoitusjohtaja
Kaupallinen johtaja, Toimitusjohtaja, Rahoitusjohtaja, Talousjohtaja
Contract Manager
Henkilöstöpäällikkö
Chief Compliance Officer
Sijoittajasuhteista vastaava johtaja
Yksityispankin johtaja
Development Manager, Regional Senior Brand Development Manager
Key-Account Coordinator
Business Development Engineer
Business Manager
Veroasiantuntija, Arvonlisäveroasiantuntija, Johtava veroasiantuntija
Konsernin sidosryhmäsuhteista ja yritysidentiteetistä vastaava päällikkö
Chartered Tax Advisor
Global Marketing Manager
Logistiikkapäällikkö
Sales Manager, Online Sales Manager
Market Manager
ICT-Manager
Tax Manager, Senior Tax Manager
Financial Manager
Kiinteistöpäällikkö
Business Controller, Financial Controller, Group Controller
Group Business Controller
IPR-specialist
Regional Controller Asia
Contract Management Analyst
Accounting Manager
Financial Analyst
Finance and Office Manager
KHT-tilintarkastaja
Head of Controlling

Talousoikeuden opinto-ohjelma antaa valmiuksia myös monipuolisiin elinkeinoelämän yhdistys- ja
järjestötoiminnan tehtäviin. Yritystoiminnan valvontatehtävät on viime vuosina ollut laajentuva
tehtäväalue, johon laki- ja veroekonomin valmiudet soveltuvat erittäin hyvin. Tulosvastuullisuuden
eteneminen on johtanut siihen, että juridiikkaa osaavien ekonomien tarve myös julkishallinnossa on
korostunut. Oppiaineesta valmistuneiden tehtävänimikkeitä ovat olleet esim.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ylitarkastaja
Verojohtaja
Verotarkastaja
Tarkastusjohtaja
Finanssihallintopäällikkö
Arvopaperimarkkinoiden markkinavalvoja
General Manager of Finnish-British Chamber of Commerce
FIVA:n markkinavalvoja
Johtava kuluttajaneuvoja
Aluehallintoviraston ylijohtaja
Kilpailuviraston erikoistutkija
Chief Information Officer at State Treasury
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TALOUSOIKEUDEN OPINTOJAKSOKAAVIO
TALOUSOIKEUDEN PERUS- JA AINEOPINNOT
TALOUSOIKEUS LIIKETOIMINNAN EDELLYTYKSENÄ
TALOUSOIKEUDEN JA LIIKETOIMINTAETIIKAN PERUSTEET
SOPIMUS- JA
KORVAUSOIKEUS

ORGANISAATIOOIKEUS

VERO-OIKEUS

HENKILÖSTÖOIKEUS

MARKKINAOIKEUS

YMPÄRISTÖ- JA
ENERGIAOIKEUS

TALOUSOIKEUDEN OIKEUSTAPAUSKOMMENTTI

OIKEUSTEORIA JA TALOUSOIKEUDELLINEN OIKEUSTAPAUSANALYYSI

TALOUSOIKEUDEN KANDIDAATINTUTKIELMA

TALOUSOIKEUDEN SYVENTÄVÄT OPINNOT
YHTEISET SYVENTÄVÄT
OIKEUDEN SYSTEMATIIKKA JA OIKEUSTIEDE

TALOUSOIKEUDELLINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA ARGUMENTAATIO

TALOUSOIKEUDEN TUTKIMUS- JA TEKSTIANALYYSI

LINJAKOHTAISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
Kansainvälinen innovaatiooikeus

Rahoitusjuridiikka

Yritysverotus

INNOVAATIOIDEN SUOJA JA
HYÖDYNTÄMINEN

KANSAINVÄLINEN
SOPIMUSOIKEUS

VEROJURIDIIKAN SYVENTÄVÄ
KURSSI

INFORMAATIO- JA
TIETOTEKNIIKKAOIKEUS

ARVOPAPERIMARKKINAOIKEUS

YRITYSJÄRJESTELYJEN
VEROTUS

DIGITAALISEN
LIIKETOIMINNAN JURIDIIKKA

TILINTARKASTUS- JA
KIRJANPITO-OIKEUS

KANSAINVÄLINEN VEROTUS

OIKEUSMUOTOILU

INTERNATIONAL TRADE AND
FINANCE LAW

TILINTARKASTUS- JA
KIRJANPITO-OIKEUS

KANSAINVÄLINEN
SOPIMUSOIKEUS

PANKKIOIKEUS

YRITYSTOIMINNAN VEROTUS

TALOUSOIKEUDEN MAISTERINTUTKIELMA
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Talousoikeuden opintojaksojen aikataulukaavio
Syyslukukausi

Kevätlukukausi

4. lukuvuosi
OIKEUDEN SYSTEMATIIKKA JA
OIKEUSTIEDE
INNOVAATIOIDEN
SUOJA JA
HYÖDYNTÄMINEN

KANSAINVÄLINEN
SOPIMUSOIKEUS

TOIK PÄÄTÖKSENTEKO JA ARGUMENTAATIO
INFORMAATIO- JA
TIETOTEKNIIKKAOIKEUS

OIKEUSMUOTOILU

TILINTARKASTUSJA KIRJANPITOOIKEUS

ARVOPAPERIMARKKINAOIKEUS

INTERNATIONAL
TRADE AND
FINANCE LAW

TILINTARKASTUSJA KIRJANPITOOIKEUS

KANSAINVÄLINEN
VEROTUS

YRITYSJÄRJESTELYJEN VEROTUS

DIGITAALISEN
LIIKETOIMINNAN
JURIDIIKKA
PANKKIOIKEUS

KANSAINVÄLINEN
SOPIMUSOIKEUS

YRITYSTOIMINNAN
VEROTUS
INTERNATIONAL
TAXATION

5. lukuvuosi
TOIK TUTKIMUSJA
TEKSTIANALYYSI
TALOUSOIKEUDEN PRO GRADU -TUTKIELMA
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Talousoikeuden opinto-ohjelma

Kauppatieteiden maisterin tutkinto talousoikeus pääaineena
Talousoikeuden pääaineeseen kauppatieteiden maisterin tutkinnossa (laajuus 120 op)
talousoikeuden pääaineopiskelija käyttää 75 op. Ne koostuvat talousoikeuden yhteisistä syventävistä
opinnoista (15 op), tutkielmasta (30 op) sekä yhden erikoistumislinjan mukaisista syventävistä
opinnoista (30 op). Linja on vapaasti valittavissa.
Opiskelija voi vaihtaa yhden linjaan sisältyvän opintojakson mihin tahansa toisen syventävien
opintojen erikoistumislinjan opintojaksoon tai erikoistumislinjojen ulkopuoliseen syventävien
opintojen opintojaksoon (kuten Lakiapteekki).
Sivuaineopintoja talousoikeuden pääaineopiskelijan maisteriopintoihin sisältyy vähintään 25 opintopisteen laajuisesti. Jos opiskelijan KTK-tutkintoon ei sisälly yhden aineen 50 op:n
sivuainekokonaisuutta, opiskelijan on täydennettävä maisteriopintojen sivuaineella yhden aineen
sivuaineopinnot 50 op:n laajuisiksi. Sivuaineen tulee tukea opiskelijan valitsemaa talousoikeudellista
suuntautumista. Mahdollisia sivuaineita ovat liiketaloustieteet, tuotantotalous, tietotekniikka,
viestintätiede ja taloustiede. Sivuaineen sisältö vahvistetaan HOPS:ssa.
Erityisesti Rahoitusjuridiikan sekä Yritysverotuksen linjan pääaineopiskelijoille suositellaan
sivuaineeksi Laskentatoimen ja rahoituksen yksikön tarjoamia opintoja. Sivuaineeseen voidaan
sisällyttää laskentatoimen ja rahoituksen aineopintoja, jotka eivät sisälly kandidaatin tutkintoon.
Lisäksi talousoikeuden pääaineopiskelijat voivat sisällyttää seuraavat Laskentatoimen ja rahoituksen
syventävät opintojaksot osaksi maisterin tutkinnon sivuaineopintoja:
•
•
•
•

LASK3047
LASK3061
LASK3037
LASK3036

Corporate Finance, 6 op
Konsernitilinpäätös, 6 op
International Financial Reporting, 8 op
Tilintarkastuksen jatkokurssi, 8 op

Muu maisteritutkintoon sisältyvä opintokokonaisuus muodostuu KTM-tutkinnon yhteisistä
opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.
1. Yhteiset opinnot

3 op

FILO1009 Tieteenfilosofia 3 op
2. Kieli- ja viestintäopinnot
3.

Pääaineopinnot
TOIK3010 Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op
TOIK3049 Talousoikeuden tutkimus- ja tekstianalyysi 3 op
TOIK3050 Talousoikeudellinen päätöksenteko ja argumentaatio 6 op
Linjakohtaiset syventävät opinnot 5 x 6 op = 30 op
TOIK3990 Talousoikeuden pro gradu -tutkielma 30 op

13 op
75 op

4. Sivuaineopinnot

väh. 25 op

YHTEENSÄ

120 op
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Talousoikeus sivuaineena
Talousoikeuden opinnot ovat hyödynnettävissä sivuaineiksi muissa johtamisen, laskentatoimen ja
rahoituksen sekä markkinoinnin ja veistinnän yksiköiden kauppatieteiden oppiaineissa lukuun
ottamatta seuraavia opintojaksoja: Oikeusteoria ja talousoikeudellinen oikeustapausanalyysi;
Talousoikeuden kandidaatintutkielma; Oikeuden systematiikka ja oikeustiede; Talousoikeudellinen
päätöksenteko ja argumentaatio; Talousoikeuden tutkimus- ja tekstianalyysi; Talousoikeuden
maisteritutkielma sekä Verojuridiikan syventävä kurssi. Joillakin opintojaksoilla on erikseen mainittu
osallistumisoikeutta koskevista rajoituksista.
Laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineiden pääaineopiskelijoille on lisäksi muodostettu valmiita
sivuainekokonaisuuksia. Sivuainekokonaisuuksia ovat:
• Rahoitusjuridiikka
• Tilintarkastusjuridiikka
• Verojuridiikka
Lisäksi sivuaineena voi suorittaa Innovaatio-oikeuden.

Rahoitusjuridiikka sivuaineena
Rahoitusjuridiikan sivuainekokonaisuus (25 op)
• TOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä
• TOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan
perusteet
• TOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus
• TOIK3046 Arvopaperimarkkinaoikeus
• TOIK3019 Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus
• TOIK1018 Talousoikeuden oikeustapauskommentti

3 op
3 op
6
6
6
1

op
op
op
op

Rahoitusjuridiikan laaja sivuainekokonaisuus (25 op + 25 op)
•
•
•
•
•

TOIK1012
TOIK1011
TOIK3038
TOIK3045
TOIK1018

Vero-oikeus
Organisaatio-oikeus
Yritystoiminnan verotus
Pankkioikeus
Talousoikeuden oikeustapauskommentti

6
6
6
6
1

op
op
op
op
op

Verojuridiikka sivuaineena
Verojuridiikan sivuainekokonaisuus (25 op)
• TOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä
• TOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan
perusteet
• TOIK1012 Vero-oikeus
• TOIK3038 Yritystoiminnan verotus
• TOIK3039 Kansainvälinen verotus
tai TOIK3052 International Taxation
• TOIK1018 Talousoikeuden oikeustapauskommentti

3 op
3 op
6
6
6
6
1

op
op
op
op
op

Verojuridiikan laaja sivuainekokonaisuus (25 op + 25 op)
• TOIK3044 Yritysjärjestelyiden verotus
• TOIK1011 Organisaatio-oikeus
• TOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus

6 op
6 op
6 op
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• TOIK3045 Pankkioikeus
• TOIK1018 Talousoikeuden oikeustapauskommentti

6 op
1 op

Tilintarkastusjuridiikka sivuaineena
HT ja KHT-tilintarkastajilta vaadittavista opinnoista säädetään tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) 6
luvun 2 §:ssä ja 6 luvun 3 §:ssä sekä niiden nojalla annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa
tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (7.12.2015/1442). Asetuksen 4 §:ssä säädetään tarkemmin
oikeustieteen opintojen sisällöstä. HT-tutkintoon hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijalla on
vähintään 22 op laajuiset oikeustieteen opinnot.
Tilintarkastusjuridiikan sivuainekokonaisuus (30 op)
•
•
•
•
•
•

TOIK1017
TOIK1016
TOIK1011
TOIK1012
TOIK3019
TOIK3038

Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä
Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet
Organisaatio-oikeus
Vero-oikeus
Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus
Yritystoiminnan verotus

3 op
3 op
6 op
6 op
6 op
6 op

Tilintarkastusjuridiikan laaja sivuainekokonaisuus (30 op + 20 op)
Vähintään 20 op alla olevista opintojaksoista.
•
•
•
•
•
•
•

TOIK3045
TOIK3046
TOIK1009
TOIK2030
TOIK3044
TOIK3039
TOIK3040

Pankkioikeus
Arvopaperimarkkinaoikeus
Sopimus- ja korvausoikeus
Henkilöstöoikeus
Yritysjärjestelyiden verotus
Kansainvälinen verotus
Innovaatioiden suoja ja hyödyntäminen

6
6
6
6
6
6
6

op
op
op
op
op
op
op

Innovaatio-oikeus sivuaineena
Innovaatio-oikeuden sivuainekokonaisuus (valittava vähintään 25 op):
•
•
•
•
•

TOIK2039
TOIK3027
TOIK3040
TOIK3056
TOIK3041

Markkinaoikeus
Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus
Innovaatioiden suoja ja hyödyntäminen
Oikeusmuotoilu
Digitaalisen liiketoiminnan juridiikka

7 op
6 op
6 op
6 op
6 op

Innovaatio-oikeuden laaja sivuainekokonaisuus (25 op + 25 op)
Voidaan muodostaa suorittamalla Innovaatio-oikeuden 25 op:n sivuainekokonaisuuteen sisältyvien
opintojaksojen lisäksi vähintään 25 op, jotka voi valita myös alla luetelluista opintojaksoista.
• TOIK1017 Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä
3 op
• TOIK1016 Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet
3 op
• TOIK1011 Organisaatio-oikeus
6 op
• TOIK1009 Sopimus- ja korvausoikeus
6 op
• TOIK1012 Vero-oikeus
6 op
• TOIK1018 Talousoikeuden oikeustapauskommentti
1 op

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yhteistyötaidot

Analysointi- ja
ongelmanratkaisutaidot

IT-taidot

Kriittinen ajattelu ja
analyyttisyys

Ongelmanratkaisu- ja
päätöksentekotaidot

Opiskelija kykenee työskentelemään
erilaisten henkilöiden kanssa sekä ymmärtää
x
tiimityöskentelyn pelisäännöt ja osaa toimia
vastuullisena tiimin jäsenenä.
Opiskelija osaa hyödyntää oman alansa
työtehtävissä tarvittavaa tietotekniikkaa.
x
Opiskelija osaa työskennellä
verkkoympäristössä.
Opiskelijalla on kykyä arvioida ja pohtia
asioita eri näkökulmista, hän osaa perustellusti
x
kyseenalaistaa asioita ja vertailla eri
vaihtoehtoja.
Opiskelijalla on valmiudet ratkaista taloutta ja
liiketoimintaa koskevia ongelmia, hänellä on
kykyä luovaan ajatteluun ja hän osaa tehdä
perusteltuja päätöksiä
vastuullisuusnäkökohdat (eettisyys)
huomioiden.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

International Taxation

x

x

International Law of Contract

x

x

Työssä oppiminen I ja II

Opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään
kirjallisesti oman alan työtehtävissä sekä
kotimaisella että vieraalla kielellä.

x

Lakiapteekki

Kirjallinen ilmaisu

x

Digitaalisen liiketoiminnan juridiikka

x

Oikeusmuotoilu

x

Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus

x

Verojuridiikan syventävä kurssi

x

Kansainvälinen verotus

Arvopaperimarkkinaoikeus

x

Yritysjärjestelyiden verotus

Pankkioikeus

x

Yritystoiminnan verotus

Kansainvälinen verotus

x

Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus

International Trade and Finance Law

Opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään
suullisesti oman alan työtehtävissä sekä
kotimaisella että vieraalla kielellä ja omaa
riittävät esiintymistaidot.

Innovaatioiden suoja ja hyödyntäminen

Kansainvälinen sopimusoikeus

Suullinen ilmaisu

Talousoikeuden pro gradu -tutkielma

Talousoikeuden maisteriohjelma

Oikeuden systematiikka ja oikeustiede

Yleiset työelämävalmiudet

Talousoikeuden tutkimus- ja tekstianalyysi

Viestintä- ja tiimityötaidot

Taidot

Talousoikeudellinen päätöksenteko ja argumentaatio
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Opintojaksokuvaukset, kauppatieteiden maisterin tutkinto
Talousoikeuden syventävät opinnot
Kaikille yhteiset 15 op + pro gradu -tutkielma 30 op + linjakohtaiset 30 op = yhteensä 75 op

Talousoikeuden yhteiset syventävät opinnot
Oikeuden systematiikka ja oikeustiede
The Legal System and Jurisprudence
Koodi: TOIK3010
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 2
Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan oikeutta systeeminä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Samalla tarkastellaan oikeustieteen merkitystä ja menetelmiä systematiikan kehittäjänä.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hahmottaa oikeusjärjestelmän muodostaman
kokonaisuuden ja sen merkityksen talousoikeudellisten ongelmien tunnistamisessa. Opiskelija osaa
hyödyntää oikeusjärjestelmän systematiikkaa oikeudellisten ongelmien paikantamisessa ja
ratkaisemisessa.
Opetusmenetelmät: Luennot ja seminaarityöskently, 20 h.
Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. Opiskelija voi laatia vapaaehtoisen alustuksen ja
esittää sen seminaarissa. Hyväksytty suoritus korvaa osan oppimateriaalista luennoilla ilmoitettavalla
tavalla.
Oppimateriaali:
1. Tuori, Kaarlo (2007). Oikeuden ratio ja voluntas. Helsinki: WSOYpro.
2. Saarnilehto, Ari (toim.) (2000). Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet. Helsinki: WSLT.
3. Annola, Vesa (2012). Sanktioita, velvoitteita ja systeemiyhteyksiä. Teoksessa: Jan-Erik Helenelund
- Ilpo Luoto - Niina Mäntylä - Kristian Siikavirta (toim.): Julkista – yksityistä; millaisissa rakenteissa?
http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-408-7.pdf
4. Mäkinen, Eija. Pysäköinninvalvonta – julkista vai yksityistä? Sähköisenä Edilex lakikirjasto.
5. Helin, Markku. Perusoikeuksilla argumentoinnista. Sähköisenä Edilex lakikirjasto.
6. Paasto, Päivi (2001). Onko vapaus menettänyt merkityksensä varallisuusoikeuden perustana?
Oikeus, s. 340–346.
7. Paasto, Päivi (2004). Analyyttinen vai perusoikeusrakenteinen varallisuusoikeus? Teoksessa:
Omistus, sopimus ja vaihdanta. Juhlakirja Leena Kartiolle. Turku: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta, s. 123–144. Sähköisenä Edilex lakikirjasto.
8. Knuutinen, Reijo: Näkökulmia oikeudenmukaisuuteen verotuksessa (2013). Teoksessa: Oikeus,
Vero, Talous – Juhlajulkaisu Kauko Wikström 1943 – 21/12 – 2013. Turku: Turun yliopiston
oikeustieteellinen tiedekunta.
9. Äimä, Kristiina (2011). Veroprosessioikeus. Helsinki WSOYpro. Luku 3. Oikeusperiaatteet ss. 99161.
Edeltävät opinnot: Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Vesa Annola
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden ja julkisoikeuden pääaineopiskelijat.
Lisätiedot:
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Talousoikeudellinen päätöksenteko ja argumentaatio
Decisionmaking and Argumentation in Business Law
Koodi: TOIK3050
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 4
Sisältö: Talousoikeudellista päätöksentekoa ohjaavat seikat sekä sitä sääntelevät normit. Business
etiikka ja compliance. Päätösvaihtoehdon valitseminen ja valinnan perusteleminen. Konfliktien
ratkaisu tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida liiketoiminnassa tehtäviä
päätöksiä oikeuden ja liiketoiminnan etiikan näkökulmasta. Opiskelija osaa perustella valittua
toimintasuositusta ja vakuuttaa kuulijat sen oikeellisuudesta. Opiskelija kykenee arvioimaan riidassa
menestymisen edellytyksiä sekä arvioimaan tuomioistuinratkaisuja kriittisesti.
Työelämävalmiudet: Päätöksenteko, compliance, tehtävien päätösten etukäteisarviointi ja
argumentointi, tehtyjen päätösten kriittinen arviointi ja argumentointi. Oikeusprosessien ja niissä
tehtyjen ratkaisujen arviointi ja analysointi.
Opetusmenetelmät: Luennot 10 h ja pienryhmäkeskustelut 20 h.
Suoritustapa:
1. Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.
2. Osittain vaihtoehtoinen suoritustapa, joka korvaa oppimateriaalin teoksen 4. Opiskelija laatii
kirjoituksen

(n.

oikeudellisia

10.000

lähteitä

-20.000

merkkiä)

hyväksikäyttäen.

opettajan

Kirjoitus

osoittamasta

esitetään

oikeuskysymyksestä

keskustelevassa

seminaarissa.

Seminaarimahdollisuus tarjotaan ympäri lukuvuoden. Erityisen ansiokkaat alustukset pyritään
julkaisemaan tieteellisenä julkaisuna.
Oppimateriaali:
1. Salo, Marika (2015). Hyvä liiketoimintapäätös ja johdon vastuu. Helsinki: Talentum.
2. Perelman, Chaïm (1996 tai 2007). Retoriikan valtakunta. Jyväskylä. Vastapaino.
3. Havansi, Erkki (2007). Oikeudenkäynti ja pakkotäytäntö: prosessioikeuden oikeusdogmaattiset
perusteet. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.
4. Tuori, Kaarlo (2000). Kriittinen oikeuspositivismi. Helsinki: WSLT, josta tehtyihin tenttikysymyksiin
vastaavat ne, jotka eivät ole suorittaneet suoritustavan kohdan 2. seminaaria.
5. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.
Edeltävät opinnot: Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Pekka Vainio
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden pääaineopiskelijat
Lisätiedot:
Talousoikeuden tutkimus- ja tekstianalyysi
Analysis of Research and Text in Business Law
Koodi: TOIK3049
Laajuus: 3 op
Ajankohta: Syksy
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Sisältö: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, tutkimustekstin
tunnistaminen ja arvioiminen. Kriittisen analyysin laatiminen.

keskeiset

elementit,

näiden

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida tieteellistä tutkimusta ja sen
sisältöä kriittisesti sekä argumentoida kantaansa tukeutuen hyvän tieteellisen kirjoittamisen
vaatimuksiin, kirjallisuuslähteisiin ja oikeuslähteisiin.
Suoritustapa:
Tutkielman ohjaaja tai muu oppiaineen osoittama opettaja ohjeistaa suorituksen tekemisessä.
Suoritustavat voivat vaihdella eri ohjaajien ryhmissä.
Oppimateriaali:
1. Häyhä, Juha (toim.) (1997). Minun Metodini. Helsinki: WSLT. Opettajan ilmoittamin osin.
2. Opettajan ilmoittama muu materiaali.
Edeltävät opinnot: Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilöt: Pekka Vainio. Suoritus tehdään omalle tutkielman ohjaajalle tai muulle oppiaineen
osoittamalle opettajalle.
Osallistumisoikeus: Ainoastaan talousoikeuden pääaineopiskelijoilla.
Lisätiedot: Opintojakson on suunniteltu tukevan tutkielmaprosessia.

Talousoikeuden pro gradu -tutkielma
Koodi: Pro gradu -tutkielma TOIK3990.
Laajuus: 30 op
Ajankohta: Avaustilaisuus viikolla 37.
Sisältö: Itsenäinen tutkimus liiketoiminnan juridisiin kysymyksiin liittyvästä teemasta. Tutkimuksessa
tunnistetaan ja ratkaistaan liiketoiminnan oikeudellisia ongelmia sekä perustellaan ratkaisuja
johdonmukaisesti
argumentoiden.
Oikeuslähteitä
hyödynnetään
monipuolisesti
ja
oikeustutkimuksen tradition mukaisesti. Tutkimus osoittaa kykyä yhdistää juridinen ja
liiketaloudellinen osaaminen talousoikeudelliseksi tutkimukseksi ja liiketaloutta koskevien
toimintasuositusten antamiseksi. Tutkimuksen esittely seminaarissa.
Osaamistavoite: Pro gradu -tutkielman laatiminen tukee kykyä ongelmakeskeiseen ja
tavoitehakuiseen ajatteluun sekä tieteellisten tutkimusmetodien hallittuun käyttöön. Opiskelija osaa
laatia monipuoliseen argumentaatioon perustuvan itsenäisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen
oikeustutkimuksen.
Opetusmenetelmät ja tutkielmaprosessin kulku:
1. Tutkielmaprosessin aloitusvaihtoehdot
a.
Jos opiskelija ei ole aiemmin osallistunut avaustilaisuuteen, hänen on osallistuttava
tutkielmaprosessin aloitukseen alla olevan kohdan 2 mukaisesti.
b.
Jos opiskelija on kandidaatintutkielman osana osallistunut avaustilaisuuteen, hän
jatkaa pro gradu -tutkielman tekemistä osallistumalla valitsemaansa tutkielmaseminaariin
kohdassa 3 esitetyllä tavalla.
2. Tutkielmaprosessin aloitus
a.
Osallistuakseen tutkielmaprosessiin opiskelijan on ilmoittauduttava WebOodissa
viimeistään viikon 37 alkuun, maanantaihin klo 10 mennessä.
b.
Tutkielmaprosessin avaustilaisuus järjestetään viikolla 37. Jos opiskelija ei voi
osallistua kokoaikaisesti avaustilaisuuteen, hänen on osallistuttava tenttiin.
c.

Tutkielman aihevalintaa tukeva (vapaaehtoinen) workshop viikolla 37.
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d.
Opiskelija ilmoittaa tutkielman aiheen tai aihepiirin Moodleen viikon 37 loppuun
mennessä. Jos aihepiiri on ilmoitettu, otetaan se huomioon vahvistettaessa opiskelijalle
tutkielman ohjaaja.
e.
Opiskelija ilmoittaa ohjaajalle tutkielmaprosessin tavoiteaikataulun. Tavoiteaikataulu
ilmoitetaan osana viikon 40 tutkielmaseminaariin toimitettavaa tutkimussuunnitelmaa tai
muuta tutkielman versiota. Jos opiskelija ei osallistu Tutkielmaseminaariin, suunnitelma
toimitetaan erikseen Moodleen.
3. Tutkielmaseminaarit
a.
Tutkielman ohjaus toteutetaan pääosin tutkielmaseminaareissa. Lukuvuoden aikana
järjestetään kuusi tutkielmaseminaaria (viikoilla 37, 40, 48, 3, 6, 13 ja 19).
b.
Valitsemassaan tutkielmaseminaarissa opiskelijan on pidettävä 10–15 minuutin
suullinen esitys (”alustus”) tutkielmastaan sekä osallistuttava sitä koskevaan keskusteluun.
Alustus pidetään viimeistelyvaiheessa olevasta tutkielmasta.
c.
Muulta osin seminaarit ovat vapaaehtoisia. Silloin opiskelija esittelee kirjoituksensa
tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla, jonka jälkeen kirjoituksesta ja sen
edistämisestä keskustellaan ja ohjaaja antaa kommenttinsa. Opiskelija voi sisällyttää
kirjoitukseen varsinaisen tutkielmaosan lisäksi myös tutkimussuunnitelman kaltaisen
sisällöllisen tai aikataulullisen suunnitelman tutkielman loppuun saattamisesta tai muun
selvityksen, joka on hyödyllinen opiskelijan työn ohjaamiseksi.
d.
Ohjaaja perehtyy kirjoitukseen kokonaisvaltaisesti ennen seminaaria, kun opiskelija
ilmoittautuu seminaariin ja toimittaa kirjoituksen Moodleen viimeistään seminaariviikkoa
edeltävänä maanantaina klo 16. Opiskelija voi ilmoittautumisen yhteydessä esittää
toivomuksia siitä, miltä osin hän erityisesti hän toivoo ohjausta. Tutkielmaseminaariin voi
ilmoittautua myös määräajan jälkeen, jolloin ohjaaja perehtyy kirjoitukseen etukäteen
mahdollisuuksien mukaan.
4. Tutkielmaseminaarin ulkopuolinen ohjaus
a.
Kirjallinen palaute. Osallistumatta tutkielmaseminaariin opiskelija voi pyytää ohjaajalta
verkossa annettavan lyhyen kirjallisen palautteen, jota ei ole tarkoitettu kattavaksi. Kirjallisen
palautteen
saamiseksi
opiskelijan
on
toimitettava
kirjoituksensa
Moodleen
Tutkielmaseminaarien aikataulujen mukaisesti ja mainittava pyyntö kirjallisen ohjauksen
saamiseksi. Kirjallinen palaute sisältää lähinnä arvion siitä, täyttääkö kirjoitus arvioitavalta
osin tutkielmalle asetetut vaatimukset. Jos opiskelija sisällyttää kirjoituksen yhteyteen myös
suunnitelman tutkielman loppuun saattamisesta, ohjaajan kirjallinen palaute sisältää arvion
myös suunnitelmasta. Palaute annetaan seminaariviikon loppuun mennessä.
b.
Muu ohjaus. Tutkielman ohjaajalla on mahdollisuus tutustua kirjoitukseen
kokonaisvaltaisesti tutkielmaseminaareissa. Seminaarin jälkeen opiskelija voi pyytää
ohjausta erityisesti siinä, miten hän on toteuttanut seminaarissa saamaansa ohjausta.
Seminaarien ulkopuolella jokainen opiskelija voi myös muuten pyytää ohjausta yksittäisistä
tutkielmaan liittyvistä kysymyksistä, jotka eivät edellytä etukäteen työhön perehtymistä.
5. Kypsyysnäyte
a.
Kypsyysnäytteen tekeminen, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte voidaan tehdä yleisenä tenttipäivänä sen
jälkeen, kun lopullinen tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Ajankohdasta on sovittava
ohjaajan kanssa. Ilmoittautuminen tehdään yliopiston opiskelijakansliaan.
Suoritustapa:
1. Avaustilaisuuteen osallistuminen (jos sitä ei ole suoritettu osana KTK-tutkintoa) tai vastaavien
tietojen osoittaminen tenttimällä.
2. Tutkielmaseminaarissa tapahtuva tutkielman esittely (”alustus”) ja siihen liittyvä keskustelu.
3. Pro gradu –tutkielman laatiminen.
Oppimateriaali:
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1. Rudanko, Matti (2004). Yritysjuridiikka – kauppaoikeutta vai liiketaloutta? Lakimies 2004. (s. 12251243).
2. Husa, Jaakko - Mutanen, Anu - Pohjolainen, Teuvo (2008). Kirjoitetaan juridiikkaa. Ohjeita
oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille. 2. uud. painos. Helsinki: Talentum. (s. 1-239).
3. Annola, Vesa (2003). Sopimuksen dynaamisuus. Talousoikeudellinen rakennetutkimus sopimuksen
täydentymisestä ja täydentymisen ohjaamisesta. Turku: Turun yliopisto. (s. 7-72).
4. Helin, Markku (2015). Oikeustiede ja tutkimusetiikka. Lakimies. (s. 787-810).
5. Mahdollinen avaustilaisuudessa esitetty materiaali.
Edeltävät opinnot: Kandidaatintutkielma
Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilöt: Vesa Annola, Juha Lindgren
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden pääaineopiskelijat.
Lisätiedot: Opiskelijoita suositellaan syventämään ja laajentamaan kandidaattitutkielma pro gradu tutkielmaksi. Tutkielma on tarkoituksenmukaista saattaa valmiiksi lukuvuoden loppuun mennessä.
Tutkielmaseminaareihin osallistumista suositellaan.
Pro gradu -tutkielmat tarkastetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Talousoikeuden linjakohtaiset syventävät opinnot
Rahoitusjuridiikan syventävät opinnot
Yhteensä 30 op
Pankkioikeus
Banking Law
Koodi: TOIK3045
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 1
Sisältö: Pankkien sääntelyn pääpiirteet, rahoitusoikeuden sopimusoikeudelliset instrumentit ja yleiset
opit, luottoriskin hallinta, luottojen perintä sekä insolvenssioikeuden pääpiirteet.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija voi tunnistaa velkasuhteeseen liittyvät oikeudelliset
mahdollisuudet ja riskit sekä määrittää riskien hallintaan kulloinkin soveltuvat oikeudelliset välineet.
Osana koulutusohjelmaa pankkioikeus tuottaa valmiudet rahoitusinstrumenttien itsenäiseen
oikeudelliseen hyödyntämiseen.
Opetusmenetelmät: Luennot 15 h (+ vapaaehtoinen seminaarityöskentely pääaineopiskelijoille.)
Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.
Oppimateriaali:
1. Aurejärvi, Erkki - Hemmo, Mika (2006). Luotto-oikeuden perusteet. Helsinki: Talentum.
2. Tepora, Jarno (2013). Rahoitusmuodot ja vakuudet. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.
3. Luennoitsijan ilmoittama artikkelikokoelma.
Edeltävät opinnot:
Arviointi: 1-5/hylätty
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Vastuuhenkilö: Pekka Vainio
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden, taloustieteen sekä Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijat.
Lisätiedot:

Arvopaperimarkkinaoikeus
Securities Law
Koodi: TOIK3046
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 4
Sisältö:
1. Arvopaperimarkkinoiden sääntely ja yleiset opit.
2. Eri arvopaperimarkkinatoimijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen.
3. Sijoitusneuvonta, sijoitussuositukset ja sijoittajien päätöksenteon ohjaaminen.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee arvopaperimarkkinoiden sääntelykokonaisuuden ja tunnistaa sen synnyttämät oikeudet ja velvollisuudet. Osana koulutusohjelmaa arvopaperimarkkinaoikeuden opintojakso tuottaa valmiudet arvopaperimarkkinoiden itsenäiseen hyödyntämiseen.
Työelämävalmiudet: Kurssilla opiskelija saa valmiuksia muun muassa rahoitusalalla tehtävään
päätöksentekoon. Arvopaperimarkkinaoikeudellinen sääntely on keskeisessä asemassa myös
pörssiyhtiöissä työskenneltäessä.
Opetusmenetelmät: Luennot 15 h (+ vapaaehtoinen seminaarityöskentely)
Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. Opiskelijat voivat korvata oppimateriaalin osittain
seminaarityöskentelyllä. Tarkemmat tiedot annetaan luennoilla.
Oppimateriaali:
1. Häyrynen, Janne - Kajala,
Lakimiesliiton kustannus.

Ville

(2013).

Uusi

arvopaperimarkkinalaki.

Helsinki:

2. Salo, Marika (2016). Sijoittamisen ohjaaminen - Sijoitusneuvot ja -suositukset sijoittajan
päätöksenteossa. Helsinki: Alma Talent.
3. Muu mahdollinen luennoitsijan ilmoittama materiaali.
Edeltävät opinnot:
Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Marika Salo
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden sekä Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijat.
Lisätiedot: Ks. suoritustapa

Kansainvälinen sopimusoikeus
International Law of Contract
Koodi: TOIK3048
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 2
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Sisältö: Kansainvälisten sopimusten oikeudellinen sääntely.
Sopimusoikeudelliset erot eri
oikeuskulttuureissa ja niiden vaikutus kaupankäyntiin. Erilaiset käsitesisällöt ja oikeudelliseen
sitovuuteen sekä vastuuseen vaikuttavat ajattelutavat eri maissa.
Osaamistavoite:
Opiskelija ymmärtää eri maista olevien kauppakumppanien oikeudellista
ajattelutapaa ja tunnistaa oikeudellisista eroavuuksista johtuvia oikeudellisia ja kaupallisia riskejä
sekä kykenee hallitsemaan niitä.
Työelämävalmiudet: Asiakokomaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Itsenäinen
argumentointi. Analyyttinen ajattelu. Kyky arvioida itsenäisesti transnationaaliseen kaupankäyntiin
liittyviä oikeudellisia kysymyksiä, tunnistaa oikeudellisia riskejä sekä toisaalta myös mahdollisuuksia
Valmiudet esittää näihin nojautuvia perusteltuja toimintasuosituksia.
Opetusmenetelmät: Luennot 20 h.
Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa. Lisäksi artikkelikokoelma tai workshop.
Oppimateriaali:
Haapio, Helena & Siedel George J. (2013) A Short Guide to Contract Risk
Smits, J. M. (2014) Contract Law, A Comparative Introduction
Muu opettajan osoittama materiaali
Edeltävät opinnot: Sopimus- ja korvausoikeus.
Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Pekka Vainio
Osallistumisoikeus:
pääaineopiskelijat.

Talousoikeuden,

taloustieteen

sekä

laskentatoimen

ja

rahoituksen

International Trade and Finance Law
Code: TOIK3043
Credit units: 6 ECTS
Time: Spring Semester
Contents:
1. Introduction to international commercial law. 2. International contract law. 3.
International sales contract and UN Convention on Contracts in International Sales of Goods (CISG) 4.
Agency and distribution agreements in international trade 5. Choice of law and resolution of disputes
in international trade 6. Payments and finance of international trade. 7. Legal aspects of international
finance 8. Carriage of goods in international trade. 9. International trade organizations
Learning Outcomes: Student is familiar with the legal environment in international trade and
international contracting, as well as the role of international organizations in international
trade. Student can manage and understand international sales, distribution and agency agreements.
Student embraces the essential payment methods and financial guarantees in international trade as
well as legal aspects of international finance. Student understands the regulation of different carriage
modes in international trade.
Teaching: Lectures 15 h.
Assessment: Examination
Literature:
Hinkelman, Edward (2008): Short Course in International Payments: Letters of Credit, Documentary
Collections and Cyber Payments in International Transactions (3rd Edition). Petaluma: World Trade
Press. Available as e-book in Ebrary via Nelliportaali.
Shippey, Karla C. (2008): Short Course in International Contracts: Drafting the International Sales
Contract (3rd Edition). Petaluma: World Trade Press. Available as e-book in Ebrary via Nelliportaali.
WTO (2015): Understanding the WTO. Available from WTO website:
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https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.pdf
Master students in business law may substitute this book by a written essay based on a guest lecture.
Prerequisites: Rating: 1-5/failed.
Contact Person: Mika Kärkkäinen
Right to Participate: Talousoikeuden pääaineopiskelijat sekä Laskentatoimen ja rahoituksen
pääaineopiskelijat. Open also for exchange students.
Additional Information: Level: Graduate.

Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus
Law of Auditing and Accounting
Koodi: TOIK3019
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 3
Sisältö: Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus.
Vastuuhenkilö: Juha Lindgren
Lisätiedot: Tarkemmat tiedot Yritysverotuksen syventävien opintojen yhteydessä.

Yritysverotuksen syventävät opinnot
Yhteensä 30 op
Yritystoiminnan verotus
Direct and Indirect Business Taxation
Koodi: TOIK3038
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 1–2
Sisältö: Elinkeinotoiminnan tulo- ja arvonlisäverokohtelun keskeiset perusteet ja rakenne (EVL) sekä
tuloverolain yritysverotusta koskevat osat.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella yrityksen verotusta ja
arvioida verostrategioiden onnistuneisuutta ja lainmukaisuutta. Opiskelija osaa hyödyntää välittömän
ja välillisen yritysverotuksen oikeuslähteitä ja arvioida niiden avulla yrityksen verokohtelun
lainmukaisuutta sekä mahdollisen muutoksenhaun menestymismahdollisuuksia.
Opetusmenetelmät: Luennot 18 h ja pienryhmätyöskentely. Luento-opetuksessa ei ole
läsnäolovelvollisuutta, mutta hyvä suoriutuminen tentissä edellyttää käytännössä läsnäoloa.
Jokaiselle luennolle annetaan ennakkomateriaalia, johon opiskelijan on perehdyttävä ennen
opetustapahtumaa. Pienryhmätyöskentelyssä on läsnäolovelvoite.
Suoritustapa: Tentti ja pienryhmätyöt. Tentissä saa käyttää lakikirjaa (Verolait tai
Skatteförfattningarna tai Verosäädökset-teos). Lakikirjan käyttö tentissä: Lakikirjatentin kysymykset
ovat soveltavia. Tentti mittaa opiskelijan kykyä soveltaa lakikirjasta paikallistamaansa normia – ei
kykyä käyttää lakikirjan asiahakemistoa. Lakikirjassa oleva oikeusnormi voi olla vain vastauksen
aloituspiste. Lakikirjan sisällön kopioimisesta tai referoimisesta ei siis saa pisteitä.
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Oppimateriaali:
1. Kukkonen, Matti & Risto Walden (2015). Elinkeinoverolaki käytännössä. 3 uud. painos. Helsinki:
Alma Talent, s. 1-230.
JA
2. Andersson, Edward & Seppo Penttilä (2014). Elinkeinoverolain kommentaari. 14. painos. Helsinki:
Talentum, luennoitsijan ilmoittamin osin.
SEKÄ
3. Juanto, Leila, Punavaara, Anu & Petri Saukko (2018). Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. 9.
uud. painos. Helsinki: Alma Talent.
4. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.
5. Verolainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin kohdin (säädösluettelo), josta on hallittava myös 3 kk
ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa opintojakson Moodle-alustalta.
Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Vero-oikeus-opintojakson jälkeen.
Arviointi: Tentti arvostellaan
hyväksytty/hylätty.

asteikolla

1-5/hylätty.

Pienryhmätyöt

arvostellaan

asteikolla

Vastuuhenkilö: Pekka Vainio
Osallistumisoikeus: -

Yritysjärjestelyiden verotus
Tax Treatment of Re-Organizing Corporate Structures
Koodi: TOIK3044
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Kevätlukukausi
Sisältö: Toimintamuodon muutokset, yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset eri yritysmuodoissa ja
niiden verokohtelu.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisen
yritystoiminnan muodon ja organisointitavan sekä suunnitella ja toteuttaa yritysjärjestelyjä ja
sukupolvenvaihdoksia. Opiskelija osaa arvioida valittujen toimien verovaikutukset ja hallita niitä.
Opiskelija osaa antaa yritysjärjestelyjä ja sukupolvenvaihdoksia edesauttavia toimenpidesuosituksia.
Opetusmenetelmät: Luennot 15 h ja pienryhmätyöskentely. Luento-opetuksessa ei ole
läsnäolovelvollisuutta, mutta hyvä suoriutuminen tentissä edellyttää käytännössä läsnäoloa.
Jokaiselle luennolle annetaan ennakkomateriaalia, johon opiskelijan on perehdyttävä ennen
opetustapahtumaa. Pienryhmätyöskentelyssä on läsnäolovelvoite.
Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa sekä pienryhmätyöt.
Oppimateriaali:
1. Immonen, Raimo & Juha Lindgren (2017). Onnistunut sukupolvenvaihdos. 5. uud. painos. Helsinki:
Alma Talent.
2. Immonen, Raimo (2018). Yritysjärjestelyt. 7. uud. painos. Helsinki: Alma Talent.
3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali
Edeltävät opinnot: Arviointi: Tentti arvostellaan
hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: Juha Lindgren

asteikolla

1-5/hylätty.

Pienryhmätyöt

arvostellaan

asteikolla
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Osallistumisoikeus: Lisätiedot: -

Tilintarkastus- ja kirjanpito-oikeus
Law of Auditing and Accounting
Koodi: TOIK3019
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 3
Sisältö: Tilintarkastus -ja kirjanpito-oikeus.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt kirjanpitovelvollisuutta, kirjanpidon
ja tilinpäätöksen sisältöä, tilintarkastuksen tehtäviä sekä tilintarkastajien valvontaa ja vastuuta
koskevaan lainsäädäntöön.
Opetusmenetelmät: Luennot 20 h.
Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa.
Oppimateriaali:
1. Horsmanheimo, Pasi, Timo Kaisanlahti & Maj-Lis Steiner (2017). Tilintarkastuslaki ja EU:n
uudistunut tilintarkastussääntely – kommentaari. 2. painos. Helsinki: Alma Talent.
2. Leppiniemi, Jarmo & Timo

Kaisanlahti (2016). Kirjanpitolaki – kommentaari. 4. uud. painos.

Helsinki: Talentum. Tai luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.
3. Kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo on
saatavissa opintojakson Moodle-alustalta ).
Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Johdatus kirjanpitoon -opintojakson jälkeen. Lisäksi
suositellaan opintojaksoja Organisaatio-oikeus, Yritystoiminnan verotus sekä Yrityksen
tulossuunnittelu ja tilinpäätös.
Arviointi: 1-5/hylätty
Vastuuhenkilö: Juha Lindgren
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden sekä Laskentatoimen ja rahoituksen pääaineopiskelijat.
Lisätiedot: -

Kansainvälinen verotus
International Taxation
Koodi: TOIK3039
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Kevätlukukausi
Sisältö: Kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen periaatteet, kaksinkertaisen verotuksen
poistamistavat, Suomen kansainvälinen vero-oikeus, eurooppavero-oikeuden keskeiset periaatteet,
verosopimusten rakenne ja soveltaminen sekä kansainvälinen verokilpailu ja veropako sekä niiden
vaikutukset.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kansainvälisen henkilö- ja yritysverotuksen
pääpiirteittäin.
Opetusmenetelmät: Luennot 20 h ja pienryhmätyöskentely. Luento-opetuksessa ei ole
läsnäolovelvollisuutta, mutta hyvä suoriutuminen tentissä edellyttää käytännössä läsnäoloa.
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Jokaiselle luennolle annetaan ennakkomateriaalia, johon opiskelijan on perehdyttävä ennen
opetustapahtumaa. Pienryhmätyöskentelyssä on läsnäolovelvoite.
Suoritustapa: Tentti ja pienryhmätyöt. Tentissä saa käyttää lakikirjaa (Verolait, Skatteförfattningarna
tai Verosäädökset-teos).
Oppimateriaali:
1. Helminen, Marjaana (2016). Kansainvälinen verotus. Helsinki: Talentum Pro.
TAI
2. Malmgrén, Marianne & Matti Myrsky (2017). Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. 3 uud. painos.
Helsinki: Alma Talent.
3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.
4. Verolainsäädäntö ja OECD:n malliverosopimus luennoitsijan/tentaattorin ilmoittamin osin
(säädösluettelo on saatavissa opintojakson Moodle-alustalta).
Edeltävät opinnot: Suositellaan
opintojaksojen jälkeen.
Arviointi: Tentti arvostellaan
hyväksytty/hylätty.

suoritettavaksi

asteikolla

Vero-oikeus

1-5/hylätty.

ja

Yritystoiminnan

Pienryhmätyöt

arvostellaan

verotus
asteikolla

Vastuuhenkilö: Juha Lindgren
Osallistumisoikeus: Lisätiedot: Opintojakso TOIK3039 voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti myös englanninkielisenä
toteutuksena International Taxation. Tarkemmat tiedot Courses organized in English –
kokonaisuuden yhteydessä.

Verojuridiikan syventävä kurssi
Advanced Studies in Tax Law
Koodi: TOIK3022
Laajuus: 6 op
Ajankohta:
Sisältö: Verojuridiikan yleis- ja erityiskysymyksiä, joiden avulla kehitetään kykyä verojuridiikan
soveltamiseen liiketoiminnassa.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija on syventänyt verojuridiikan erityisosaamistaan
tutkielman tematiikkaan liittyvissä yleisissä asioissa ja erityiskysymyksissä.
Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa.
Oppimateriaali:
1. Knuutinen, Reijo (2009). Muoto ja sisältö vero-oikeudessa – erityistarkastelussa rahoitus- ja
sijoitusinstrumentit. Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys;
Knuutinen, Reijo (2014). Verotus ja yrityksen yhteiskuntavastuu. Helsinki: Lakimiesliiton
kustannus;
Soikkeli, Lauri (2003). Luottamuksensuoja verotuksessa. Helsinki: WSOY;
Tikka, Kari S. (1972). Veron minimoinnista. Helsinki: Judex Kustannusyhtiö;
Urpilainen, Matti (2012). Vapaa liikkuvuus ja verosuvereniteetti Euroopan Unionin
sisämarkkinoilla. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus;
Wikström, Kauko, Jaakko Ossa & Matti Urpilainen (2015). Vero-oikeuden yleiset opit. Helsingin
Kamari Oy;
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Seiler, Markus (2016). GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU. Wien:
Linde;
Richelle, Isabelle, Wolfgang Schön & Edoardo Traversa (Eds.) (2016). State Aid Law and Business
Taxation. Berlin, Heidelberg: Springer; tai
Helminen, Marjaana (2018). EU-vero-oikeus. 4. uud. painos. Helsinki: Talentum Pro.
Männistö, Eero, (2018). Takautuvan verolainsäädännön hyväksyttävyys. Helsinki: Kauppakamari.
2. Juanto, Leila (2008). Valmisteverolainsäädäntö. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus;
Immonen, Raimo (2015). Yritysjärjestelyt. 6. uud. painos. Helsinki: Talentum;
Kukkonen, Matti (2010). Pienosakeyhtiön ja sen osakkaan tuloverotus. 2. painos. Helsinki:
Talentum;
Kukkonen, Matti (2007). Yrityksen luovutusvoittojen verotus. Helsinki: Talentum;
Malmgrén, Marianne (2008). Oikeushenkilön asuinvaltio verotuksessa ja yrityksen
kansainvälistyminen. Helsinki: Edita;
Nuotio, Vesa-Pekka (2012). Tappiontasaus tuloverotuksessa. Helsinki: Talentum;
Nykänen, Pekka (2015) Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus. Helsinki: Talentum;
Pikkujämsä, Mikko (2001). Oikeusperiaatteet ja arvonlisäverotus kiinteistöalalla. Helsinki:
Talentum;
Puronen, Pertti (2015). Perintö- ja lahjaverotus. 11. uud. painos. Helsinki: Talentum;
Räbinä, Timo & Janne Myllymäki (2016). Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus. Helsinki:
Alma Talent;
Räbinä, Timo & Pekka Nykänen (2013). Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. 3. uud.
painos. Helsinki: Talentum;
Äimä, Kristiina (2011). Veroprosessioikeus. Helsinki: WSOYpro;
Isomaa-Myllymäki, Anita (2016). Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus. Helsinki:
Alma Talent; tai
Pankakoski, Katriina (2018). Tavaramerkin siirtohinnoittelu - etuyhteysliiketoimen
markkinaehtoisen hinnoittelun rajat. Vaasa: Vaasan yliopisto.
Muu vastaava tutkielman tematiikkaan liittyvä teos, mistä on etukäteen sovittava tentaattorin
kanssa.
Edeltävät opinnot: Arviointi: 1-5/hylätty
Vastuuhenkilö: Tentti on suoritettava tutkielman omalle ohjaajalle.
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden pääaineopiskelijat.
Lisätiedot: Kurssin tenttiajankohdat ovat saatavilla WebOodista ja Lukkarista. Kurssista järjestetään
viisi kuulustelukertaa lukuvuonna 2018-2019. Tentin suorittamisesta ja tentittävistä teoksista on
sovittava ohjaajan kanssa.
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Kansainvälisen innovaatio-oikeuden syventävät opinnot
Yhteensä 30 op
Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus
ICT Law
Koodi: TOIK3027
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 3
Sisältö: Aikaisempi ATK-oikeus on nykyisin eriytynyt kahdeksi oikeusinformatiikan osa-alueeksi: 1)
informaatio-oikeudeksi ja 2) tietotekniikkaoikeudeksi. Informaatio-oikeudella tarkoitetaan
oikeudenalaa, jonka puitteissa tutkitaan informaation tuottamisen, käsittelyn, välittämisen,
mark-kinoinnin, suojaamisen ja säilyttämisen oikeudellista sääntelyä sekä sääntelyn tarvetta ja
mahdollisuuksia. Kysymys on muun muassa informaatiomarkkinoista ja niiden toimivuudesta.
Tietotekniikkaoikeudella tarkoitetaan sitä oikeusinformatiikan kohdealuetta, jonka puitteissa
tut-kitaan tietotekniikan sekä sen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja
käyt-tä-miseen liittyviä oikeudellisia sääntely- ja tulkintaongelmia. Keskeisiä aihepiirejä ovat: 1) ITso--pimukset ja elektroniset sopimukset sekä sähköinen kaupankäynti, 2) Internet- eli verkko-oikeus,
3) media- eli viestintäoikeus, 4) sähköinen maksunvälitys, 5) sähköinen asiointi
viran-omais-toiminnassa (kuten sähköinen allekirjoitus ja varmenne), 6) sähköiset todis-teet, 7)
säh-köi-sen viestinnän palvelut 8) tietokoneohjelmien, tietokantojen ja muiden digitaalisten
tuotteiden te-kijän-oikeudellinen suoja sekä integroidun piirin piirimallin suoja, 9)
tie--tosuojalainsäädäntö ja jul-kisuus, 10) tietotekniikan vastuukysymykset (mm. Internetope-raat-to-rit), 11) tietotekniikkaan liittyvä verotus ja 12) tietotekniikkarikokset ja tietoturvallisuus.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tietotekniikkaan, tiedon käsittelyyn ja
tiedon välittämiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä informaatioteknologiaa ja viestintää
koskevaa lainsäädäntöä. Opiskelija kykenee hyödyntämään saamiaan tietoja yritystoiminnassa
tapahtuvassa käytännön päätöksenteossa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää
oikeus-lähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa
ratkaista oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisuun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa
esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa. Kurssi tukee kansainvälisyyttä
perehdyttämällä opiskelijan kansainvälisiin konventioihin ja EU-oikeuteen.
Työelämävalmiudet: Tutkitun tiedon hyväksikäyttö tilanteissa, joissa argumentaatiokyvyllä,
ana-lyyttisyydellä, kriittisellä ajattelulla ja kansainvälisillä valmiuksilla voidaan edistää
mark-ki-na-oikeudelliseen sääntelyyn liittyvää liiketoimintaa.
Opetusmenetelmät: Luennot 20 h ja kirjalliset harjoitustyöt Moodlessa. Vierailevat luennoitsijat.
Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Tentti mittaa opiskelijan kykyä soveltaa
laki-kir-jasta paikallistamaansa normia ja kykyä käyttää lakikirjan systematiikkaa. Lakikirjassa oleva
oikeus-normi voi olla vastauksen aloituspiste. Lakikirjan sisällön kopioimisesta tai referoimisesta ei
siis saa pisteitä.
Oppimateriaali:
1. Takki, Pekka & Sakari Halonen (2017). IT-sopimukset. Käytännön käsikirja. Helsinki: Alma
Ta--lent Oy. (Saatavissa e-kirjana Tritoniasta.)
2. Saarenpää, Ahti (2016). Oikeusinformatiikka. Teoksessa: Oikeus tänään. Osa I, sivut 17-223. Toim.
Marja-Leena Niemi. Neljäs, uudistettu painos. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä jul-kai-suja, sarja
C 64. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
3. Saarenpää, Ahti (2015). Henkilö- ja persoonallisuusoikeus. Teoksessa: Oikeus tänään. Osa II, sivut
203-430. Toim. Marja-Leena Niemi.
Kolmas, uudistettu painos. Lapin yliopiston
oikeus-tie-teel-lisiä julkaisuja. Sarja C 63. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
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4. Innanen, Antti & Jarkko Saarimäki (2012). Internetoikeus. Helsinki: Edita.
5.

Magnusson

Sjöberg, Cecilia (red.) (2018). Rättsinformatik.
in-forma-tions-samhället. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Juridiken i det digitala

6. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.
Edeltävät opinnot: Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Marika Salo
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden pääaineopiskelijat, julkisoikeuden pääaineopiskelijat,
tie-to--tekniikan
ja
tuotantotalouden
pääaine-opiskelij-at-,
-teknisen
viestinnän
koulutus-ohjelma-opis-ke-lijat- sekä mu-ut- viestintätieteiden ja DI-tutkinnon opiskelij-at-, Helsingin
yliopiston ju-risti-koulu-tuk-sen opiskelij-at- sekä 15 kauppatieteiden opiskelijaa.
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston juristikoulutuksen kanssa.
Luennot hyväksytysti (läsnäolovelvollisuus 80 %) suorittanut saa tenttiin lisäpisteitä 10 % tentin
maksimipistemäärästä (voimassa yhden lukuvuoden).

Innovaatioiden suoja ja hyödyntäminen (ent. Kansainvälinen immateriaalioikeus)
Legal Protection of Innovations
Koodi: TOIK3040
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 1
Sisältö: Tekijänoikeus. Oikeus patenttiin, piirimalliin, toiminimeen, tavaramerkkiin ja yhteismerkkiin.
Mallisuoja
ja
kasvinjalostusoikeus
sekä
sopimaton
menettely
elinkeinotoiminnassa
liikesalaisuussuojaa koskevin osin. Erityistä huomiota kiinnitetään digitaalisten tuotteiden
oikeussuojaan. Kansainvälisen normiston keskeinen merkitys immateriaalioikeudessa.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää, miten teollis- ja tekijänoikeussäännökset
edistävät ja rajoittavat tuotantotoimintaa ja markkinointia sekä muuta elinkeinotoimintaa. Opiskelija
kykenee hahmottamaan immateriaalioikeuden keskeisen roolin yritysten liikesuhteissa. Opintojakso
tuottaa yhdessä koulutusohjelman muiden opintojaksojen kanssa valmiudet kansallisen ja
kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen immateriaalioikeuksien avulla.
Työelämävalmiudet: Tutkitun tiedon hyväksikäyttö tilanteissa, joissa argumentaatiokyvyllä,
analyyttisyydellä, kriittisellä ajattelulla ja kansainvälisillä valmiuksilla voidaan edistää
immateriaalioikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.
Opetusmenetelmät: Luennot 20 h, oikeustapausten perustelujen läpikäyminen sekä kirjalliset
harjoitustyöt ja pienryhmäkeskustelut Moodlessa.
Suoritustapa: Tentti, jossa saa käyttää lakikirjaa. Keskeiseen lainsäädäntöön on perehdyttävä kirjoja
luettaessa. Tentti mittaa opiskelijan kykyä soveltaa lakikirjasta paikallistamaansa normia ja kykyä
käyttää lakikirjan systematiikkaa. Lakikirjassa oleva oikeusnormi voi olla vastauksen aloituspiste.
Lakikirjan sisällön kopioimisesta tai referoimisesta ei saa pisteitä. Kurssi on mahdollista suorittaa
verkkokurssina. Tarkempia tietoja vaihtoehtoisesta suoritustavasta Moodlessa kohdassa
”Talousoikeuden opintomateriaalit”.
Oppimateriaali:
1. Haarmann, Pirkko-Liisa (2014). Immateriaalioikeus. 5. painos. Helsinki: Talentum.
2. Kur, Annette & Thomas Dreier (2013). European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials.
Cheltenham, UK. Northhampton, MA, USA: Edgar Elgar.
3.

Vapaaehtoinen erikoistuminen tekijänoikeuteen, patenttioikeuteen, tavaramerkkiin tai
mallisuojaoikeuteen. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
3a. Harenko, Kristiina, Valtteri Niiranen & Pekka Tarkela (2016). Tekijänoikeus – kommentaari ja
käsikirja. Helsinki: TalentumPro. Tai
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3b. Oesch, Rainer, Heli Pihlajamaa & Sami Sunila (2014). Patenttioikeus. Helsinki: Talentum. Tai
3c. Salmi, Harri, Petteri Häkkänen, Rainer Oesch & Marja Tommila (2008). Tavaramerkki. Helsinki:
Talentum. Tai
3d. Oesch, Rainer, Marja-Leena Rinkineva, Heli Hietamies & Karri Puustinen (2005). Mallioikeus.
Muotoilun suoja. Helsinki: Talentum.
4. Immateriaalioikeudellinen lainsäädäntö luennoitsijan ilmoittamin osin (säädösluettelo), josta on
hallittava myös 3 kk ennen tenttiä julkaistut muutokset. Säädösluettelo on saatavissa Moodlessa:
”Talousoikeuden opintomateriaalit” -kohdassa.
Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi Sopimus- ja korvausoikeus -opintojakson jälkeen.
Arviointi: 1-5 / hylätty
Vastuuhenkilö: Mika Kärkkäinen
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden, julkisoikeuden sekä tietotekniikan ja tuotantotalouden
pääaineopiskelijat, multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmaopiskelijat sekä
muut viestintätieteiden ja DI-tutkinnon opiskelijat sekä 15 kauppatieteiden opiskelijaa.
Lisätiedot: -

Oikeusmuotoilu
Legal Design
Koodi: TOIK3056
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 4
Sisältö: 1) Sopimusten ja muiden oikeudellisten tekstien muotoileminen helposti ymmärrettävään ja
helposti käytettävään muotoon. 2) Oikeudellisten asia- ja palvelukokonaisuuksien sekä prosessien
ymmärrettävyyden ja käytettävyyden parantaminen sekä käyttäjäystävälliseksi muokkaaminen ja
tuotteistaminen. 3) Oikeudellisten kokonaisuuksien markkinoitavaan sekä myyvään muotoon
saattamisessa tarvittavat välineet, kuten yksinkertaistaminen, tiivistäminen ja visualisointi. 4)
Oikeudellisista kysymyksistä viestittäminen.
Osaamistavoite: Opiskelija tunnistaa oikeudellisen tekstin, viestin, prosessin tai asiakokonaisuuden
ydinkysymykset ja osaa esittää ne muotoiltuna tiivistetysti, selkeästi ja ymmärrettävästi. Opiskelija
kykenee

hyödyntämään

tätä

taitoa

käytettävyyden

ja

tuotteistamisen

edistämiseksi

sekä

liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi ja kehittämiseksi. Opiskelija osaa esittää oikeudellisen
viestin helposti ymmärrettävässä muodossa.
Työelämävalmiudet:
painottaminen

Olennaisen

suhteessa

ja

merkityksellisen

kokonaisuuteen.

tunnistaminen

Sanottavan

ja

sen

muotoileminen

asianmukainen
täsmällisesti

ja

ymmärrettävästi. Kriittinen ja luova ajattelu ja argumentointi.
Opetusmenetelmät: Luennot 10 t, mahdolliset vierailijaluennot ja harjoitukset
Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.
Oppimateriaali:
1.

Hagan,

Margaret

(2017).

Law

by

Design,

verkkokirja

http://www.openlawlab.com/2017/02/02/law-by-design-the-book/
2. Haapio, Helena (2013). Next Generation Contracts: A Paradigm Shift. Lexpert. Helsinki.
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3. Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus
Edeltävät opinnot: Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä, Talousoikeuden perusteet, Sopimusja korvausoikeus, Suositellaan suoritettavaksi opintojaksojen Organisaatio-oikeus, Markkinaoikeus,
ja Digitaalisen liiketoiminnan juridiikka jälkeen.
Arviointi: 1-5 /hylätty
Vastuuhenkilö: Pekka Vainio
Osallistumisoikeus:
pääaineopiskelijat.

Talousoikeuden,

taloustieteen

sekä

laskentatoimen

ja

rahoituksen

Digitaalisen liiketoiminnan juridiikka
Legal Aspects of Digital Business
Koodi: TOIK3041
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 2
Sisältö: Digitaaliset liiketoiminnan innovaatiot edellyttävät juridisten lähtökohtien tarkastelua
uudesta näkökulmasta. Kuka vastaa robo-sijoitusneuvojan tai itseohjautuvan auton tekemästä
virheestä? Millaisia tietosuojahaasteita Big Datan käyttöön liittyy? Miten älykkäät sopimukset (smart
contracts) suhteutuvat sopimusoikeudellisiin periaatteisiin? Näiden kysymysten lisäksi kurssilla
käsitellään muun muassa tekijänoikeuskysymyksiä ja kuluttajansuojaa digitaalisen liiketoiminnan
näkökulmasta sekä erilaisten digitaalisten alustojen käyttöön liittyviä juridisia haasteita.
Osaamistavoite: Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet tunnistaa digitaaliseen
liiketoimintaan liittyvät juridiset lähtökohdat. Opiskelija hahmottaa, millaisia juridisia haasteita liittyy
esimerkiksi kuluttajansuojaan digitaalisissa palveluissa.
Työelämävalmiudet: Digitalisaatioon liittyvän osaamisen merkitys kasvaa liiketoiminnassa
jatkuvasti. Opiskelija saa kurssilla välineitä uusien digitaalisten innovaatioiden synnyttämien
juridisten haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.
Opetusmenetelmät: Kurssi voidaan toteuttaa osin lähiluentoina ja osin verkko-opetuksena
Moodlessa.
Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa, sekä oppimispäiväkirja.
Oppimateriaali:
1. Kankaanpää, Hannes & Rainer Oesch (toim.) (2012). Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa
verkkotalouden aikana. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus. Tai
Kroes Quinten R. (ed.). (2010). E-business Law of the European Union. 2. Ed. The Hague: Kluwer
Law International.
2. Kerikmäe, Tanel & Rull, Addi (2016). The Future of Law and eTechnologies. Springer International
Publisher. Tenttiin tulevat luvut: Theorising on Digital Legal (Outer) Space (s. 1-8), Intellectual

Property Protection of 3D Printing Using Secured Streaming (s. 81-107), From Bitcoin to Smart
Contracts: Legal Revolution or Evolution from the Perspectives of de lege ferenda? (s. 111-129 )
ja Smart Contracts (s. 133-145).
3. Calo, Ryan & Froomkin, Michael A. & Kerr, Ian (2016). Robot Law. Edward Elgar Publishing. Tenttiin

tuleva osuus: Introduction, Part I ja Part II eli kirjan alusta sivulle 127 saakka.
Edeltävät opinnot: Arviointi: 1-5 / hylätty
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Vastuuhenkilö: Marika Salo
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden pääaineopiskelijat, tietotekniikan ja tuotantotalouden pääaineopiskelijat, teknisen viestinnän koulutusohjelmaopiskelijat sekä muut viestintätieteiden ja DItutkinnon opiskelijat sekä 15 kauppatieteiden opiskelijaa.

Kansainvälinen sopimusoikeus
International Law of Contract
Koodi: TOIK3048
Laajuus: 6 op
Ajankohta: Periodi 2
Sisältö: Kansainvälisten sopimusten oikeudellinen sääntely.
Sopimusoikeudelliset erot eri
oikeuskulttuureissa ja niiden vaikutus kaupankäyntiin. Erilaiset käsitesisällöt ja oikeudelliseen
sitovuuteen sekä vastuuseen vaikuttavat ajattelutavat eri maissa.
Lisätiedot: Tarkemmat tiedot Rahoitusjuridiikan syventävien opintojen yhteydessä.

Talousoikeuden vapaavalintaiset syventävät opinnot
Lakiapteekki
Business Law Clinic
Koodi: TOIK2043
Laajuus: 1-6 op
Ajankohta: Sisältö: Oikeudellinen tiedonhaku ja oikeuslähteiden käyttö. Tiedon analysointi ja merkityksellisten
seikkojen esiin nostaminen. Käytännön oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen ja perusteltujen
toimintasuositusten muodostaminen sekä neuvojen antaminen yksittäisissä todellisissa
ongelmatilanteissa.
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa perusteltuja käytännön neuvoja
oikeudellisiin ongelmiin.
Työelämävalmiudet: Asiakokonaisuuksien kriittinen omaksuminen ryhmätyöskentelynä ja
itsenäisesti. Teoriakokonaisuuksien omaksuminen ja analyyttinen ajattelu sekä näihin perustuva
itsenäinen argumentointi. Oikeuslähteiden käyttäminen niiden keskinäisen painoarvon arvioiminen.
Oikeudellisesti merkityksellisten tosiseikkojen tunnistaminen, tulkintojen muodostaminen ja
tulkintakannanottojen esittäminen sekä perusteleminen. Toimintasuosituksien esittäminen ja
perusteleminen.
Opetusmenetelmät: Ohjatut kokoontumiset. Työskentely itsenäisesti ja ryhmissä.
Suoritustapa: Lakiapteekille osoitettujen kysymysten analysointi pienryhmissä ja ohjatuissa
keskusteluissa. Vastausten laatiminen ja lähettäminen ryhmätyönä.
Oppimateriaali: Edeltävät opinnot: Arviointi: Vastuuhenkilö: Pekka Vainio
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden pääaineopiskelijat.
Lisätiedot: Lakiapteekkitoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä lehtori Pekka Vainioon.
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Työssä oppiminen I ja II
Koodi: TOIK2027, TOIK3036
Laajuus: 1-5 op
Ajankohta: Sisältö: Harjoittelu on osa opetussuunnitelman mukaista opiskelua, jonka tulee edistää opiskelijan
etenemistä opinnoissa ja asiantuntemuksen karttumista. Oppiainekohtaisesti opetussuunnitelmissa
on harjoittelulle etukäteen sovittu tavoite, jota seurataan ja josta raportoidaan oppiaineen
määräämällä tavalla.
Työharjoittelusta on oppiaineen opettajan kanssa sovittava erikseen. Laitoksen määräämä opettaja
hyväksyy harjoittelupaikan ja etukäteen laaditun harjoittelusuunnitelman sekä työharjoitteluraportin.
Harjoittelua voidaan sisällyttää sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon 5 opintopistettä.
Opintopistemäärä määräytyy harjoitteluraportin sisällön ja työtehtävien laadun sekä työn keston
perusteella.
Osaamistavoite: Työharjoittelun tulee kehittää opiskelijan yleistä ymmärrystä liike-elämästä, antaa
hyvä käytännön tuntemus opiskelijan pääaineen alasta, antaa mahdollisuus soveltaa teoriaa
käytännön työtilanteisiin ja luoda kontakteja työelämään. Työharjoittelun tulee myös kehittää
itsearviointikykyä ja tukea oman uran pohdinnassa.
Opetusmenetelmät: Työssä oppiminen -jakson suunnitelma, raportti sekä raportin suullinen esitys.
Suoritustapa: Työskentely etukäteen sovitussa työpaikassa ja tehtävässä. Raportti, jonka laadinnasta
sovitaan etukäteen vastaavan opettajan kanssa sekä raportin suullinen esittäminen.
Oppimateriaali: Edeltävät opinnot: Arviointi: Työharjoitteluraportti ja sen suullinen esittäminen: hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: Pekka Vainio.
Osallistumisoikeus: Talousoikeuden pääaineopiskelijat.
Lisätiedot: http://www.uva.fi/fi/for/student/studies/study/practice/internship/

Courses Organized in English
Legal Protection of Innovations (International Intellectual Property Law)
Innovaatioiden suoja ja hyödyntäminen (ent. Kansainvälinen Immateriaalioikeus)
Code: TOIK3040
Credit Units: 6 ECTS
Time: Period 1
Content: International Intellectual Property Law deals with international Copyright, Right to Patents,
Integrated Circuits, Firm and Trademark Law. Selected parts of Model Law, Plant Breeding Law, Unfair
Competition and Business Secrets. The international legal protection for digital products is especially
emphasized.
Learning Outcomes: By the end of this course students understand how the rules of Intellectual
Property Law promote and limit production and marketing. Students are also provided for advanced
critical legal evaluation of international intellectual property and other information society related
regulation, especially in the EU.
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Working Life Skills: International IPR-problem solving skills, conceptualization ability, analytic and
critical thinking skills, written and oral expression
Teaching: Lectures in English 4 h. Course including discussion and case studies in Moodle.
Assessment: Active participation on lectures, data collection and analysis, small group reports in
Moodle. Exam, where the student may use the law book. The student has to become acquainted with
the central legislation when studying the literature.
Alternative assessment: It is possible to perform the course as a net course. Look forward alternative
way of assessment in Moodle: “Talousoikeuden opintomateriaalit”.
Literature:
1. Kur, Annette & Thomas Dreier (2013). European Intellectual Property Law. Text, Cases & Materials.
Cheltenham, UK. Northhampton, MA, USA: Edgar Elgar.
2. Scandinavian Studies in Law Volume 42 (2002). Intellectual Property. Stockholm: Jure AB. Or
Haarmann, Pirkko-Liisa (2014). Immateriaalioikeus. 5. painos. Helsinki: Talentum Media Oy.
3. Bruun, Niklas (ed) (2005). Intellectual property beyond rights. Helsinki: WSOY. Or
Tritton, Guy (ed.) (2008). Intellectuall Property in Europe. 3rd. Ed. London: Sweet & Maxwell Ltd.
4. Spezialization in IP:s respective fields. Legislation according to what the lecturer informs.
Prerequisites: Contract law.
Rating: 1-5 / fail
Contact Person: Vesa Annola
Right to Participate: Additional Information: Level: Graduate

International Law of Contract
Code: TOIK3048
Credit units: 6 ECTS
Time: Period 2
Content: Legal Regulation of International Contracts. Differences in the field of Contract Law in
differing legal cultures and the impact of those on business. Differing contents of legal concepts
and lines of thinking relevant to legal liability in different countries.
Learning Outcomes: Student is familiar with legally relevant lines of thinking of business partners
from different countries. Student recognizes risks arising from legal differences and is able to
control them.
Teaching: Lectures 20 h.
Assessment: Written examination.
Literature:
1. Haapio, Helena & Siedel George J. (2013) A Short Guide to Contract Risk.
2. Smits, Jan M. (2014) Contract Law, A Comparative Introduction.
3. Other material, announced by lecturer
Contact Person: Pekka Vainio

International Trade and Finance Law
Detailed course description in English can be found among the master level courses in Business law.
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International Taxation
Code: TOIK3052
Credit Units: 6 ECTS
Time: Period 2
Content: The main focus of the course is on the principles of international individual and business
taxation, European tax law, tax treaties, international tax competition, exchange of information and
other ways of coping with tax avoidance and tax evasion.
Learning Outcomes: By the end of this course, students have a comprehensive view of international
taxation. Students also have an understanding of the national provisions, European tax law and the
tax treaties as a part of the system of the international taxation.
Teaching: Lectures 12 hours and group assignments. Attendance is not compulsory in the lectures
but highly recommended. The students have to read up about the material given in advance.
Participation in the group sessions is compulsory.
Assessment: Exam and group assignments. Student may use the law book in the exam. The law book
is only available in Finnish and Swedish. The student has to become acquainted with the central
sources of international tax law when studying the literature. The slides used in the lectures will be
available on Moodle.
Literature:
1.Introduction to European Tax Law: Direct Taxation (2018) Editors: Lang Michael, Pasquale Pistone,
Josef Schuch and Claus Staringer. 5th edition. Linde. Vienna.
2.Helminen, Marjaana (2016). Finnish International Taxation. 3rd ed. This book is also available on
up-to-date e-book. Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Law.
3.Articles and other material the lecturer informs.
4. Legislation in accordance with what the lecturer informs.
Prerequisites:
Rating: The exam is graded 1-5/failed. The group assignment is either pass or failed.
Contact Person: Juha Lindgren.
Right to Participate: Additional Information: -

