28A00110 Rahoituksen perusteet 2019
Kurssikuvaus
Kurssin asema: Liiketoimintaosaamisen perusteiden kurssi.
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, 3. (2007) tai 4. (2009), tai uudempi
painos. Luku 10 (Tilinpäätöstietojen hyödyntäminen) ei kuulu kurssivaatimuksiin.
2. Luentomateriaali ja harjoitusmateriaali.
Mahdollinen tukikirjallisuus: Tarvittaessa voitte tutustua myös seuraaviin kirjoihin. Huomatkaa,
että nämä kirjat eivät kuulu kurssivaatimuksiin, mutta niistä voi olla hyötyä jos haluatte opiskella
enemmän.
Brealey, Myers and Allen: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill
Welch: Corporate Finance -- An Introduction. Löytyy netistä ilmaiseksi, klikkaa sivun ylälaidasta
’Read’: http://book.ivo-welch.info/home/
Kurssin suorittaminen:

1. Luennot 24 h, KTT Peter Nyberg.
2. Harjoitukset 14 h, MSc Maija Järvenpää
3. Palautettavat harjoitukset (25%)
4. Tentti (75%), perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja
ohessa mainittuun kirjallisuuteen.
Kurssisuoritukseen vaaditaan vähintään 50% kurssipisteistä SEKÄ vähintään 40% tenttipisteistä.
Opetuksen ajankohta: Kevät 2019, 3. periodi.

Opetustapahtumat
Luennot ja harjoitukset pidetään Otaniemessä salissa U2. Tarkempi aikataulu alhaalla. Luennot
alkavat pääsääntöisesti kello 10:15 ja päättyvät kello 11:45 (harjoitukset ja Peterin päivystykset 13.15
– 14.45).
Luentoaikataulu (10.15 – 11.45), paitsi torstaina 10.1. kello 13.15 - 14.45

PVM

Aihe

Luku kirjassa

9.1. (Ke)

Omistajalähtöinen johtaminen

1 ja 2

10.1. (To)

Rahoituksen lähteet ja rahoitusmarkkinat

2 ja 3

16.1. (Ke)

Arvopapereiden hinnoittelu

4

17.1. (To)

Investointilaskelmat

5

23.1. (Ke)

Tuotto ja riski, osa I

6

24.1. (To)

Tuotto ja riski, osa II

6

30.1 (Ke)

Markkinoiden tehokkuus

7

31.1. (To)

Rahoituspäätökset, osa I

8

6.2. (Ke)

Rahoituspäätökset, osa II

8

7.2. (To)
13.2. (Ke)

Johdannaiset ja riskienhallinta

9

14.2. (To)

Yhteenveto kurssista

19.2. (Ti)

Tentti, 14-17

Vierailuluento, Riku Asikainen

Harjoitusaikataulu (13.15 - 14.45)
Päivä
16.1. (Ke)
17.1. (To)
24.1. (To)
31.1 (To)
6.2. (Ke)
7.2. (To)
13.2. (Ke)

Aihe
Peruskäsitteet
Arvopapereiden hinnoittelu ja investointilaskelmat
Palautettavien harjoitusten (I) läpikäynti sekä tuotto
ja riski
Palautettavien harjoitusten (II) läpikäynti sekä
markkinoiden tehokkuus
Rahoituspäätökset
Johdannaiset ja riskienhallinta
Palautettavien harjoitusten (III) läpikäynti

Palautettavat harjoitukset ja ”demoharjoitukset”
Kurssilla on kolme palautettavaa harjoituspakettia, jotka muodostavat 25% kurssiarvosanasta.
Palautettavat harjoitukset löytyvät kurssin opetusmonisteesta, joka jaetaan ensimmäisellä luennolla.
Harjoitukset ovat ryhmätyötä ja ryhmissä voi olla korkeintaan neljä henkilöä (yksinkin voi tehdä,
jos haluaa). Ryhmien välinen yhteistyö on kielletty. Harjoitukset palautetaan MyCourses-sivuston
kautta.
Kurssilla on myös harjoituksia, joita ei palauteta, ja joiden ratkaisut käydään läpi harjoitustunneilla.

Palauttettavien harjoitusten palautuspäivät:
Päivä
24.1.
(torstai)
31.1.
(torstai)
13.2.
(keskiviikko)

#

Palautus

1

MyCourses klo 13.00

2

MyCourses klo 13.00

3

MyCourses klo 13.00

Palautettavien harjoitusten vastausten läpikäynti harjoitussessioissa:
Päivä
24.1.
31.1.
13.2.

#
1
2
3

Vastausten läpikäynti
U2 klo 13.15
U2 klo 13.15
U2 klo 13.15

Miten kirjoitan hyvän vastauksen?
Alla muutamia ajatuksia hyvän harkkavastauksen muotoilemiseksi - niistä on hyötyä myös
tenttitilanteessa.



Älä toista liikaa tehtävässä annettuja tietoja.



Merkitse lopullinen vastaus näkyviin selkeästi. Jos tehtävä on essee-muotoinen, korosta
tärkeimpiä kohtia esim. alleviivaamalla.



Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.



Laita riittävästi välivaiheita näkyviin. Jos vastauksena on annettu vain yksittäinen luku ja se
on väärin, on mahdotonta tietää onko kyseessä laskuvirhe vai onko tehtävän logiikka
ymmärretty väärin.

Peterin päivystykset
Jäikö jokin asia luennoilta epäselväksi? Tuntuuko, että rahoitusteoria ei aukea tai, vaihtoehtoisesti,
haluatko jutella rahoituksesta lisää? Onko jokin tehtäväkohta palautettavissa harjoituksissa
tulkinnanvarainen ja haluat kysyä siitä? Tai haluatko muuten vain tutustua koulun henkilökuntaan?
Kurssin vastuuopettaja Peter Nyberg päivystää luokkahuoneessa U2 alla mainittuina ajankohtina.
Huomaa, että nämä eivät ole luentomuotoisia tapahtumia (eivätkä kuulu kurssivaatimuksiin), eli
luokkaan ei kannata tulla istumaan ja odottamaan, että jotain tapahtuu. Mutta sinne voi halutessaan
tulla juttelemaan ja saamaan apua ongelmiin.
Päivä
23.1.
30.1.
14.2.

U2 klo 13.15 – 14.45
U2 klo 13.15 – 14.45
U2 klo 13.15 – 14.45

Kurssin kotisivut
Rahoituksen perusteet kurssin kotisivu löytyy Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun MyCoursessivustolta. Kaikki uutiset ja materiaali julkaistaan kotisivulla, joten tarkista sisältö säännöllisesti.

Yhteystiedot

Luennot:
Peter Nyberg (peter.nyberg@aalto.fi)
Chydenia, Töölö, huone G 2.13

Harjoitukset:
Maija Järvenpää (maija.jarvenpaa@aalto.fi)
Chydenia, Töölö, huone H 2.34

