
Johdatus yritysjuridiikkaan (5 op)  

 

Sisältö 

 Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin 

 oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet  

 oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä 

 oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa 

 yrityksen oikeudellisten riskien hallinta 

 oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet 

 oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat 

 yritysoikeuden perusteita: yhtiö- ja rahoitusoikeuden perusteita, sopimusoikeuden perusteita, 

immateriaalioikeuden perusteita, työoikeuden perusteita, markkina- ja kilpailuoikeuden perusteita 

(yritysoikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta on 50 %) 

 vero-oikeuden perusteita: Suomen verojärjestelmän perusperiaatteet, eri yritysmuotojen 

tuloverotus, arvonlisäverotus (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta on 30 %) 

Esitiedot ja muu materiaali tai työvälineet 
Ei vaadittavia esitietoja. 

Osaamistavoitteet 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

 tuntee Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä 

keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta 

 tuntee erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat 

 osaa hakea tietoa oikeudellisista tietokannoista ja soveltaa tietoa juridisten ongelmien 

ratkaisemiseen 

 ymmärtää oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti 

oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä 

 ymmärtää sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin 

riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon 

yrityksen päätöksenteossa sekä osaa tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja 

rajoitteet yritystoiminnassa 



 tuntee liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn 

perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, 

immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus (vero-oikeuden osuus kurssin kokonaislaajuudesta 30 %) 

ja kilpailuoikeus. 

Kurssitehtävät ja työskentelytavat, kirjallisuus 
Opintojakson opetus perustuu luentoihin ja kurssikirjallisuuden omaksumiseen. Kurssin sisällön 

omaksumisen tukena toimivat harjoitustehtävät. Harjoitustehtävien tarkoituksena on kerrata kurssin 

keskeisiä asioita ja syventää opiskelijan osaamista siirtämällä kurssin teoreettinen sisältö käytäntöön. 

Harjoitustehtävät käsittelevät mm. oikeusjärjestyksen perusrakenteen ja oikeudellisten käsitteiden 

hallintaa ja oikeudellisten ongelmien tunnistamista sekä eri oikeudenalojen perusteita. Merkittävässä 

roolissa ovat myös case-tehtävät, joilla teoria ja käytäntö yhdistetään. 

Kurssitehtävät tehdään yksilötyönä verkossa digitaalisella alustalla. Opintojakso suoritetaan ajastetuissa 

moduuleissa, moduulit sisältävät kunkin aihealueen luentotallenteet, kirjallisuuden ja harjoitustehtävät. 

Kunkin moduulin lopputentti on läpäistävä hyväksytysti määräaikaan mennessä, jotta seuraava moduuli 

avautuu suoritettavaksi kurssin aikataulun mukaisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien moduulien 

lopputenttien suorittamista hyväksytysti. 

Opettaja määrittelee kurssikirjallisuuden kurssin alussa. 

Työmäärä 
Kurssin työmäärä: 133 tuntia. Kurssi koostuu kolmesta moduulista, joiden suorittamisajankohdat ja 

laskennalliset moduulin suorittamiseen kuluvat tuntimäärät ovat seuraavat: 

 johdatus oikeudelliseen ajatteluun: 25 tuntia 

 yritysjuridiikka: 68 tuntia 

 vero-oikeus: 40 tuntia 

Kurssiarviointi 
Arviointi numeerisella asteikolla 1–5 moduulikohtaisten tenttien (3 kpl) perusteella.  

Opintojaksoon kuuluu kolme mahdollisuutta kunkin moduulikohtaisen tentin suorittamiseen. 

Tenttiajankohdat ilmoitetaan kurssiohjeissa kurssialustalla. 

Kieli 
Suomi 

Osallistujamäärä ja kurssille ilmoittautuminen 
Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen kotiyliopistossa ilmoittautumisajan 

puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

Opiskelijatietojen siirtäminen ja opintosuoritusten kirjaaminen 
LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Opiskelijalle 

myönnetään kurssi-ilmoittautumisen perusteella erillisopinto-oikeus opetusta järjestävään yliopistoon ko. 

opintojaksolle. 



Ilmoittautuessaan LITO-opintojakson toteutukselle opiskelijan opinto-oikeutta varten tarvittavat tiedot 

siirretään opetuksesta vastaavaan yliopistoon. Opinto-oikeuden perustamiseksi siirretään opiskelijan oman 

yliopiston rekisteristä opintojakson opetusta järjestävän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: sukunimi, 

etunimet, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja oma yliopisto. Jos opiskelijalla ei ole 

suomalaista henkilötunnusta, siirretään tieto syntymäajasta. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä omasta 

yliopistosta. Tietoja käytetään myös opintosuoritusten siirtämiseen opetusta järjestävän yliopiston 

järjestelmästä opiskelijan oman yliopiston rekisteriin. Ilman tietojen siirtoa merkintää opintosuorituksesta 

ei ole mahdollista saada. 

Muuta 
Opintojakson opetuksen järjestää lukuvuonna 2022–23 Tampereen yliopisto. 

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle. 


	Johdatus yritysjuridiikkaan (5 op)  
	Sisältö 
	Esitiedot ja muu materiaali tai työvälineet 
	Osaamistavoitteet 
	Kurssitehtävät ja työskentelytavat, kirjallisuus 
	Työmäärä 
	Kurssiarviointi 
	Kieli 
	Osallistujamäärä ja kurssille ilmoittautuminen 
	Opiskelijatietojen siirtäminen ja opintosuoritusten kirjaaminen 
	Muuta 


