28A00110 Rahoituksen perusteet, avoin yliopisto
10.2.-18.3.2021, etäopetus ja -tentti

Kurssikuvaus
Tavoite: Antaa perustiedot yrityksen rahoituksen analysoinnista, suunnittelusta ja
rahoitusmarkkinoiden toiminnasta sekä yritysjohdon että ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta.
Sisältö: Rahoitusmarkkinoiden tehtävät ja rakenne, rahoituksen lähteet, arvopapereiden hinnoittelu,
investointilaskelmat, tuotto ja riski, markkinoiden tehokkuus ja sijoittaminen, rahoituspäätökset,
riskienhallinta ja johdannaiset.
Kirjallisuus:
1. KNÜPFER, S. & PUTTONEN, V.: Moderni rahoitus, WSOY, vuoden 2014 tai uudempi painos.
2. Luentomateriaali ja harjoitusmateriaali.

Kurssin suorittaminen:
1. Luennot 24 h
2. Harjoitukset 24 h
3. Palautettavat harjoitukset (25%)
4. Tentti (75%), joka perustuu luentoihin, luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin
sekä ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Opetuksen ajankohta: Kevätlukukausi 2021.
Ilmoittautuminen: Aimo-palvelussa.

Opetus (luennot ja harjoitukset):
Luennot järjestetään etänä Zoom-tapaamistyökalua käyttäen. Luennoille pääsee niiden alkaessa
klikkaamalla seuraavaa linkkiä: https://aalto.zoom.us/j/62931683883 (meeting id 629 3168 3883).
Jotta luentojen toiminnallisuus olisi mahdollisimman hyvä, suositellaan Zoomin lataamista omalle
tietokoneelle. Mikäli mahdollisuutta tähän ei ole, voi luennoille liittyä myös pelkän nettiselaimen
välityksellä, millä tahansa mobiililaitteella.

Luennot ja harjoitukset lomittuvat lähiopetuskerroilla toisiinsa sikäli kuin kunkin aihepiirin mukaan
on tarkoituksenmukaista. Tapaamiskerroilla (keskiviikot klo 16:00-20:00 ja lauantait klo 9:30-13:30)
ei siis noudateta selkeää jakoa tyyliin ensimmäiset kaksi tuntia luentoa ja jälkimmäiset harjoituksia.
Luennoilla toivotaan opiskelijoiden toimesta aktiivista osallistumista. Opiskelijoita pyritään
aktivoimaan mm. siten, että he tekevät tapaamiskerroilla esimerkkiharjoituksia itsenäisesti tai
pienissä ryhmissä, minkä jälkeen ratkaisut käydään yhdessä läpi. Suuresta osallistujamäärästä johtuen
opiskelijat käyttävät puheenvuoroja pääasiassa Zoomin chat-toiminnon kautta.
Luennot tallennetaan ja nauhoitteet lisätään kurssisivulle myös jälkikäteen kuunneltaviksi (toki
edellyttäen sitä, ettei Zoomin tallennustoiminnon kanssa tule ongelmia).

Opetuksen aikataulu:
Opetuskerrat ajoittuvat välille 10.2.- 13.3.2021. Opetuspäivinä keskiviikot klo 16.00-20.00 ja
lauantait klo 9.30-13.30 seuraavan aikataulun mukaisesti:
Pvm

Aihe

10.2.

Omistajalähtöinen johtaminen

13.2.

Rahoituksen lähteet ja rahoitusmarkkinat

17.2

Arvopapereiden hinnoittelu

20.2.

Investointilaskelmat

24.2.

Tuotto ja riski (alkaa)

3.3

Tuotto ja riski (jatkuu), Markkinoiden tehokkuus

6.3

Rahoituspäätökset

10.3

Johdannaiset ja riskienhallinta

13.3.

Yhteenvetoa

Palautettavat tehtävät

Palautettavat I, dl. 15:45

Palautettavat II, dl. 9:15

Tentti:
Tentti järjestetään etätenttinä 18.3.2021 klo 16:00, ja sen kesto on enintään kolme tuntia. Tenttiin ei
tarvitse ilmoittautua erikseen. Etätentin tarkempi toteutus ja muoto selviävät lähempänä tenttiä.
1. uusintatentti ke 28.4. klo 16:00 (max 3 tuntia), ilmoittautuminen Aimo-palvelussa.
2. uusintatentti ke 9.6. klo 16:00 (max 3 tuntia), ilmoittautuminen Aimo-palvelussa.

Kurssin harjoitukset ja vastausten palautus:
Kurssilla tehdään kaksi palautettavaa harjoituspakettia, joiden vastausraportit muodostavat 25%
kurssiarvosanasta. Harjoitusten tekeminen on antoisinta ryhmässä, ja yhteen ryhmään voi kuulua
korkeintaan neljä henkilöä. Yksinkin voi tarvittaessa tehdä, mutta toivottavasti halukkaat löytävät
itselleen ryhmän huolimatta siitä, että opetus tapahtuu etänä. Ryhmien välinen yhteistyö on
kielletty. Huomioi myös, että opettaja ei voi kommentoida yksittäisiä tehtäviä ennen palautuspäivää.
Harjoituspakettien tekemisestä ja vastausten palauttamisesta annetaan tarkemmat ohjeet kurssin
edetessä.
Palautettavien harjoitusten lisäksi opetuskerroilla käydään läpi runsaasti esimerkkitehtäviä ja
harjoituksia.

Yleinen kysymys liittyen harjoituksiin: Miten kirjoitan hyvän vastauksen?
Alla muutamia ajatuksia hyvän harkkavastauksen muotoilemiseksi - niistä voi olla hyötyä myös
tentissä sen tulevasta muodosta riippuen.
•

Älä toista liikaa tehtävässä annettuja tietoja.

•

Mikäli tehtävänanto on mielestäsi epäselvä tai monitulkintainen, tee itse tarvittavat oletukset,
jotta pääset tehtävässä eteenpäin. Kuten tosielämän ongelmissa, voi harjoitustehtävissä olla
tulkinnanvaraa. Kirjoita tällaisessa tapauksessa selkeästi näkyviin, miksi olet joutunut
tekemään tietyn oletuksen, ja miten perustelet sen.

•

Merkitse lopullinen vastaus näkyviin selkeästi. Jos tehtävä on esseemuotoinen, korosta
tärkeimpiä kohtia esim. alleviivaamalla.

•

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.

•

Laita laskutehtävissä riittävästi välivaiheita näkyviin, ja selosta selkeästi auki mahdolliset
oletukset tai muut harkinnanvaraiset ratkaisut, joita olet hyödyntänyt. Jos vastauksena on
annettu vain yksittäinen luku ja se on väärin, on mahdotonta tietää, onko kyseessä laskuvirhe
vai onko tehtävän logiikka ymmärretty väärin.

Kurssin kotisivut:
Kurssin
kotisivu
löytyy
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
MyCourses-sivustolta
(https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30568). Kaikki uutiset ja materiaali julkaistaan
kotisivulla, joten tarkista sisältö säännöllisesti.

Kurssin opettajan yhteystiedot:
Niilo Luotonen
niilo.luotonen@aalto.fi
Rahoituksen laitos (Ekonominaukio 1, 3. kerros), huone T311.

