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Opasraportti

TaTK - Laskentatoimi 2011-2012 (2011 - 2012)

LASKENTATOIMI

Perusopinnot:

Laskentatoimen perusopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija keskeisiin laskentatoimen osa-alueisiin ja 
käsitteistöihin.

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija: 
- tuntee liikekirjanpidon, tuloslaskennan, tilinpäätössuunnittelun ja johdon laskentatoimen keskeiset peruskäsitteet 
- kykenee laatimaan tilinpäätöksen juoksevan kirjanpidon avulla sekä osaa tulkita yritysten keskeisiä tilinpäätöksen 
eriä 
- tuntee kustannus- ja kannattavuuslaskennan keskeisimmät teoriat ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä 
päätöksentekotilanteissa 
- tuntee yritysverotuksen pääkohdat ja osaa soveltaa niitä tilinpäätössuunnittelun osana 
- osaa laatia tilinpäätösanalyysejä ja muita taloudellisia analyysejä sekä käyttää niitä taloudellisen päätöksenteon 
tukena

 

Aineopinnot:

Laskentatoimen aineopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työkaluja sekä valmiuksia toimia erilaisissa ja 
kehittyvissä laskentatoimen työtehtävissä. Aineopinnot jakaantuvat ulkoiseen (financial accounting) ja sisäiseen 
laskentatoimeen (management accounting), joita opiskelija voi painottaa opintorakenteen puitteissa. Näin ollen 
yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan.

Suoritettuaan aineopinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija: 
- tuntee laskentatoimen keskeiset teoriat ja käytänteet sekä osaa soveltaa niitä käytännön päätöksenteossa 
- omaa valmiudet tuottaa ja esittää taloudellista informaatiota sekä antaa suosituksia päätöksenteon tueksi 
- tuntee ja osaa soveltaa yrityksen arvonmäärityksen teoreettisia perusteita erilaisissa päätöksentekotilanteissa 
- tuntee tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen peruskäsitteistön sekä tilintarkastusprosessin 
- tuntee konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen systematiikkaa sekä omaa valmiudet konsernitilinpäätöksen 
laatimiseen ja tulkintaan 
- omaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin

Suoritettuaan aineopinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija:

- tuntee laskentatoimen keskeiset teoriat ja käytänteet sekä osaa soveltaa niitä käytännön päätöksenteossa 
- omaa valmiudet tuottaa ja esittää taloudellista informaatiota sekä antaa suosituksia päätöksenteon tueksi 
- tuntee talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien perusrakenteen sekä ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksia 
näihin järjestelmiin 
- osaa soveltaa laskentatoimen työkaluja ohjaus- ja kontrollikeinoina 
- ymmärtää integroidun toiminnanohjausjärjestelmän luoman laskentatoimen ja organisaation ohjauksen 
kehityspotentiaalin 
- omaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin.

 

Syventävät opinnot:
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Laskentatoimen syventävien opintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia ja osaamista mahdollistaen 
toimimisen haastavissa laskentatoimen asiantuntija-, johto-, ja kehittämistehtävissä sekä yleisjohdollisissa tehtävissä. 
Kuten aineopinnoissa, syventävissä opinnoissa opiskelija voi painottaa opintojaan ulkoiseen laskentatoimeen 
(financial accounting) tai johdon laskentatoimeen (management accounting) opintorakenteen puitteissa. Näin ollen 
yksittäinen opiskelija voi painottaa oppimistavoitteitaan haluamaansa suuntaan. Lisäksi opiskelija perehtyy 
syvällisesti valitsemaansa aihepiiriin pro gradu -tutkielman yhteydessä.

Suoritettuaan syventävät opinnot ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija: 
- tuntee laskentatoimen keskeiset tutkimusalueet ja teoriat sekä osaa soveltaa niitä vaativissa työtehtävissä ja niiden 
kehittämisessä 
- osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta 
- osaa soveltaa yrityksen arvonmääräytymisen ja tilinpäätösanalyysin teoreettisia perusteita erilaisissa ja muuttuvissa 
päätöksentekotilanteissa 
- tuntee tilintarkastuksen keskeiset teoreettiset ja empiiriset tutkimustulokset sekä osaa soveltaa niitä 
tilintarkastusprosessiin ja sen kehittämiseen 
- osaa soveltaa erilaisia arvonmäärityksen teorioita IFRS tilinpäätöksen laatimisessa 
- omaa valmiudet toimia itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä 
- omaa valmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin

 

Suoritettuaan syventävät opinnot johdon laskentatoimen erikoistumisalueen valinnut opiskelija: 
- tuntee laskentatoimen keskeiset tutkimusalueet ja teoriat sekä osaa soveltaa niitä vaativissa työtehtävissä ja niiden 
kehittämisessä 
- osaa kehittää taloudellisen informaation analysointia päätöksenteon tueksi tutkimustulosten ja teorioiden pohjalta 
- omaa valmiudet toimia itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä kansainvälisissä vaativissa taloudellisissa tehtävissä 
- hallitsee kustannuslaskennan menetelmät ja kustannuslaskentamenetelmän valinnan teoreettiset perustelut 
- ymmärtää talouden ohjaus- ja kontrollijärjestelmien moninaiset vaikutukset organisaation eri osa-alueisiin ja 
työntekijöiden käyttäytymiseen 
- tuntee johdon laskentatoimen keskeiset tutkimusperinteet ja osaa hyödyntää niitä tutkielman tekemisessä 
- omaa valmiudet tieteellisen tutkimustyön suorittamiseen ja raportointiin

 

 Perusopinnot:
721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op 
721164P Tilinpäätös- ja verosuunnittelu 5 op 
721178P Investointi- ja rahoitussuunnittelu 5 op 
721172P Johdon laskentatoimi 5 op 
721180P Tilinpäätösanalyysi 5 op

 Aineopinnot:
Perusopintojen lisäksi kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot: 
721156A Laskentatoimen seminaari 10 op 
721170A Financial Analysis and Firm Valuation 5 op 
721176A Management Control 5 op 

 Sekä vähintään 15 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue:
721186A Tilintarkastus 5 op 
721196A Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt 5 op 
721174P Financial Risk Management 5 op 
721922A Theory of Corporate Finance 5 op 
721182A Case Problems in Financial and Management Accounting 5 op 
721003A Muita laskentatoimen aineopintoja 5 op 
721241A Harjoittelu 

Tai vähintään 15 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue: 
721187A International Management Accounting and Control 5 op 
721182A Case Problems in Financial and Management Accounting 5 op 
721184A Accounting Information Technology 5 op 
721003A Muita laskentatoimen aineopintoja 5 op 
721241A Harjoittelu
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 Syventävät opinnot:
Kaikille laskentatoimen opiskelijoille yhteiset opinnot: 
721130S Pro gradu -tutkielma 30 op 

 Sekä vähintään 30 op seuraavista valittaessa ulkoisen laskentatoimen erikoistumisalue:
721191S Financial Accounting Theory 6 op 
721190S Advanced Firm Valuation 6 op 
721189S Advanced Financial Analysis 6 op 
721197S Advanced International Accounting 6 op 
721193S Advanced Auditing 6 op 
721128S Corporate Governance 6 op 
721336S Erikoisaihe 6 op 
721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja 6 op 

 Tai vähintään 30 op seuraavista valittaessa johdon laskentatoimen erikoistumisalue:
721192S Approaches in Management Accounting Research 6 op  
721194S Advanced Cost Accounting 6 op 
721195S Advanced Management Control 6 op 
721128S Corporate Governance 6 op 
721336S Erikoisaihe 6 op 
721003S Muita laskentatoimen syventäviä opintoja 6 op

Tutkintorakenteisiin kuulumattomat opintokokonaisuudet ja -
jaksot

721184A: Accounting Information Technology, 5 op
721193S: Advanced Auditing, 6 op
721194S: Advanced Cost Accounting, 6 op
721189S: Advanced Financial Analysis, 6 op
721190S: Advanced Firm Valuation, 6 op
721197S: Advanced International Accounting, 6 op
721195S: Advanced Management Control, 6 op
721192S: Approaches in Management Accounting Research, 6 op
721182A: Case Problems in Financial and Management Accounting, 5 op
721128S: Corporate Governance, 6 op
721191S: Financial Accounting Theory, 6 op
721170A: Financial Analysis and Firm Valuation, 5 op
721187A: International Management Accounting and Control, 5 op
721172P: Johdon laskentatoimi, 5 op
721171P: Kirjanpito ja tuloslaskenta, 5 op
721196A: Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt, 5 op
721156A: Laskentatoimen seminaari, 10 op
721176A: Management Control, 5 op
721003A: Muita laskentatoimen aineopintoja, 0 op
721003S: Muita laskentatoimen syventäviä opintoja, 0 op
721130S: Pro gradu -tutkielma, laskentatoimi, 30 op
721164P: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 5 op
721180P: Tilinpäätösanalyysi, 5 op
721186A: Tilintarkastus, 5 op

Opintojaksojen kuvaukset
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Tutkintorakenteisiin kuulumattomien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen 
kuvaukset

721184A: Accounting Information Technology, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pasi Ojala

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period C.
Osaamistavoitteet:
After this course the student can evaluate how management control of organizations rests upon its technological 
infrastructure, particularly ERP systems. The student will also be able to evaluate the requirements that such 
developments impose on management accountants and the management accounting function. In addition, s/he 
will be able to analyze the key research issues related 
to this topic.
Sisältö:
Theoretical and practical issues on management accounting and reporting systems function in a modern ICT 
environment.
Toteutustavat:
24 hours lectures including visitors, case presentation.
Oppimateriaali:
Collection of articles. Supplementary readings for Finnish students: Granlund, M. & Malmi, T. Tietotekniikan 
mahdollisuudet taloushallinnon kehittämisessä. WSOY 2004.
 
Check availability from  here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Literature examination, case presentations.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Professor in Management Accounting.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajoitettu.

721193S: Advanced Auditing, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Petri Sahlström

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721184A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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English.
Ajoitus:
Period C.
Osaamistavoitteet:
After passing the course, the student is able to apply key theories underlying audit process and research. Thus, 
the student is able to justify decisions made in audit work and research projects. For example, the student is able 
to assess audit risk and take it into account when planning audit tasks or when pricing audit services.
Sisältö:
Reasons why auditing exists. Concept of audit quality – quality surrogates. Audit sampling theories and 
applications. Professional responsibilities. Audit pricing.
Toteutustavat:
30 h lectures and seminars.
Oppimateriaali:
Eilifsen, Messier, Glover, Prawitt: Auditing & Assurance Services - International Edition, 2010 or newer. Reading 
package.
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Exam and term paper.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Professor Petri Sahlström.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721194S: Advanced Cost Accounting, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Janne Järvinen

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period D.
Osaamistavoitteet:
After this course student can construct cost accounting systems and critically evaluate the choices made in their 
design. S/he will be able to distinguish the systems that are most likely to be suitable for particular types of 
organizations. The student will also be able to use spreadsheet tools in performing complex cost accounting and 
budgeting calculations.
Sisältö:
Cost allocation theory and practise, absorption cost systems, activity-based costing.
Toteutustavat:
12h lectures + case study exercises, 24h excel-based exercises.
Oppimateriaali:
Cooper, R. & Kaplan, R. The Design of Cost Management Systems, 2  ed. Prentice-Hall 1999. Zimmerman, J. 
Accounting for Decision Making and Control, 2  ed. Irwin. 1997 (4  edition is also applicable).
 
Check availability from  here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Literature examination and exercises.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:

nd

nd th

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=721193A&Search_Code=CMD&PID=oYDbMOO9kpA1GULpfP9OeCjAKzPU&SEQ=20100901153532&CNT=25&HIST=1
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721194S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Assistant professor in management accounting.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721189S: Advanced Financial Analysis, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Petri Sahlström

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period B.
Osaamistavoitteet:
After passing the course, students are able to use the analysis tools frequently applied in financial accounting. 
Thus, the student is able to assess and produce information needed in decision-making related to financial 
information. Moreover, the student is able to make their own research in the area of financial analysis literature.
Sisältö:
Distributional properties of financial ratios, predictability of the accrual- and cash flow-based financial statement 
items, and economic interpretation of financial ratios.
Toteutustavat:
18 h lectures and 8 h term paper seminars.
Oppimateriaali:
Rees, B. (1995). Financial Analysis. Prentice Hall. Reading package.
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Exam and term paper.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Henry Jarva.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721190S: Advanced Firm Valuation, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallunki Juha-Pekka

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721189S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Period D.
Osaamistavoitteet:
After this course student can compare different firm valuation 
models, identify their advantages and disadvantages and assess their usability in different settings. Finally, 
student can apply the valuation models and analyze their applicability in special cases of firm valuation.
Sisältö:
The use of valuation models and financial statements in equity valuation and managerial decision making. 
Empirical evidence from the use of valuation models as well as value relevance of different types of financial 
information.
Toteutustavat:
30 h lectures.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
721172P Johdon laskentatoimi (Management Accounting) is 
required before taking this course.
Oppimateriaali:
Penman, S. A. (2004). Financial Statement Analysis and Security Valuation, McRaw-Hill. Lecture notes.
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Exam and term paper.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
N.N.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721197S: Advanced International Accounting, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Henry Jarva

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period B.
Osaamistavoitteet:
After passing the course, students are able to interpret and apply the most difficult issues of IFRS such as lease 
accounting, measurement of financial instruments and impairment of assets.
Sisältö:
The course comprises such issues/standards as Impairment of assets (IAS 36), Property, Plant and Equipment 
(IAS 16), Intangible assets (IAS 38), Leases (IAS 17) and financial instruments (IAS 32, IAS 39 & IFRS 7).
Toteutustavat:
24 h lectures.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Prerequisites: Introduction to International Accounting is recommended as previous studies.
Oppimateriaali:
Epstein, Barry J. and Eva K. Jermakowicz (2008). IFRS 2008: Interpretation and Application of International 
Financial Reporting Standards, Wiley; KHT-Media (2004). IFRS-standardit 2004 or newer; Lecture notes.
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Exam.
Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721190S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721197S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae


8

1-5.
Vastuuhenkilö:
Henry Jarva.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721195S: Advanced Management Control, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sinikka Moilanen

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period B.
Osaamistavoitteet:
Upon the completion of the course students can identify various theoretical perspectives on studying management 
control systems. Students are able to analyze management accounting and control research with the help of 
those perspectives, which assists them in their Master’s Thesis work. They are also able to combine the research 
findings to 
their own experiences and real business life. Students can thus compare the functionality of different accounting 
control tools and assess the multifaceted influences management accounting and control tools may have on the 
organisation and on people’s behaviour.
Sisältö:
The focus is on the organisational and people side of accounting and control systems – i.e. the embedded nature 
of management control systems, and how budgeting, transfer pricing, financial and non-financial performance 
measures are used to influence, motivate and control what people do in organisations.
Toteutustavat:
20 h lectures, independent studying of the given materials and an article analysis.
Oppimateriaali:
Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management Accounting (Chapters 9, 11 and 12), Prentice 
Hall, 3rd edition (2007); A Collection of Articles.
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lecture and literature examination (50%), term paper (50%).
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Assistant professor Sinikka Moilanen.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721192S: Approaches in Management Accounting Research, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Janne Järvinen

Opintokohteen kielet: englanti

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721195S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Periods B-C.
Osaamistavoitteet:
Upon completion of this course the student will distinguish between the major paradigms and research traditions 
in management accounting, as well as their philosophical foundations. S/he will recognize different types of 
research processes and scientific journals in management accounting, and, ultimately, will be able to use this 
information in his/her own Master’s thesis work.
Sisältö:
Research traditions, field and case studies, contingency theory, management accounting journals.
Toteutustavat:
10 h lectures and 12 h article seminars. One article is discussed at each time. Before sessions students read an 
article, write an essay and prepare questions about the article. Essays and questions are given to the lecturer at 
the seminar. Students participate in the discussions and each student prepares one opening speech.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
It is recommended that the student has completed 721156A 
Seminar in Accounting before taking this course.
Oppimateriaali:
Gummesson, E. Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed. Sage Publications, 2000. Puxty, A.G. 
The Social and Organizational Context of Management Accounting. Thomson, CIMA. 1998. Lecture material and 
a selection of articles.
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Phase one: Lecture and literature examination.
Phase two: Written analyses on six different articles, presentation of one article and active participation at seminar 
sessions.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Professor in Management Accounting.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721182A: Case Problems in Financial and Management Accounting, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Hannele Kantola

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period B.
Osaamistavoitteet:
After this course student can classify different costs, can analyze how potential actions selected by management 
will affect the firm’s income, student can build up traditional cost system and ABC system and compare product 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721192S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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profitability of these alternative systems, student can apply discounted cash flow approach for analyzing the 
profitability of certain investment project. Finally, student can apply selected valuation model to calculate the value 
of the firm.
Sisältö:
Case problems simulating different decision-making situations. Students apply the methods of financial analysis, 
capital budgeting, cost accounting etc. covered in various courses preceding this course.
Toteutustavat:
12 h class discussions.
Yhteydet muihin opintojaksoihin:
Prerequisites: Financial Analysis and Firm Valuation, Cost Accounting.
Oppimateriaali:
Case material provided by the lecturer.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Students form groups in the beginning of the course and 
analyze the case problems as teamwork. Each group returns a written report that contains the required analyses, 
and conclusions for each case problem before the class discussions. The groups present their reports in class 
discussions, and the cases are analysed together with other 
groups.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Hannele Kantola.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajoitettu.

721128S: Corporate Governance, 6 op

Voimassaolo: 01.08.2010 -

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallunki Juha-Pekka

Opintokohteen kielet: englanti

Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Periodit A-B.
Osaamistavoitteet:
After passing the course, students can distinguish the key elements of the governance system of the firm, they 
are able to recognize the warning signs of the potential collapse of the governance system, they can assess the 
features of different executive incentive system, and they are able to recognize situations of likely accounting 
fraud.
Sisältö:
Lectures, and case problems and videos simulating governance-related decisions.
Toteutustavat:
30 h lectures, and 6 h class discussions
Oppimateriaali:
Kenneth Kim, John Nofsinger and Derek Mohr (2010) 'Corporate Governance', 3rd Edition, Pearson Prentice Hall. 
Research articles.
 
Kurssikirjan saatavuuden voit tarkistaa tästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Exam and case exercises. As for case exercises, students 
form teams and prepare a term paper analyzing the selected case. They also present their analyses in the class 
room as a 
basis for a class room discussion.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=721128S&Search_Code=CMD&PID=FGtOyH-1sIhMVlOEK-DSv1rOwOcx&SEQ=20100902102441&CNT=25&HIST=1
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Professor Juha-Pekka Kallunki.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721191S: Financial Accounting Theory, 6 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Markku Vieru

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
6 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period D.
Osaamistavoitteet:
After the course the student is familiar with the main research areas in financial accounting and reporting. The 
student will acquire basic knowledge for understanding and solving specific research problems in financial 
accounting. The student will also have better tools to choose the topic of their Master´s thesis. After attending and 
passing the course, the student can use SAS program in adjusting 
research data and completing empirical analysis.
Sisältö:
Executive compensation, earnings management and its implications, earnings response coefficients, value 
relevance of different type accounting information.
Toteutustavat:
18 h lectures and 20 hours exercises.
Oppimateriaali:
Scott, W. R. (2002). Financial Accounting Theory. Prentice Hall; Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard & Juha-
Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research. SAS Institute Inc; Lecture notes.
 
Check availability from  here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Literature examination and term paper.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Markku Vieru.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721170A: Financial Analysis and Firm Valuation, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Henry Jarva

Opintokohteen kielet: englanti

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721191S&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period A.
Osaamistavoitteet:
After this course student can calculate different financial ratios and describe what these ratios tell about financial 
performance and -situation of the firm, student can prepare a business analysis for the firm, student can calculate 
free cash flow to the firm, student can apply dividend discount, free cash flow -and abnormal earnings valuation 
model to determine the value of the firm. Finally, student can calculate different valuation multiples and explain 
what these multiples mean and how they can be applied in the firm valuation. Moreover, after the course the 
student can interpret financial reports prepared according to International Financial Reporting Standards (IAS
/IFRS), and will know the basics of how to analyze the IFRS financial reports.
Sisältö:
Sources of financial information including financial statements, financial ratios, analysts' earnings forecasts and 
industrylevel information. Different tools for analyzing financial information, problems in analyzing financial 
information, and the use of financial information in firm valuation. Purpose of the IFRS financial statements. 
Information content of important IFRS/IAS standards.
Toteutustavat:
50 h lectures, and 8 × 2 h exercises.
Oppimateriaali:
Peter D. Easton, Mary Lea McAnally, Patricia Fairfield, Xiao-Jun Zhang and Robert Halsey (2009). Financial 
Statement Analysis & Valuation, 2 nd edition, Cambridge Business Publishers. Epstein, B.J. and Jermakowicz, E.
K. (2008 or newer). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Wiley. Lecture 
notes.
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Exam and term paper.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Henry Jarva.
Lisätiedot:
Supplementary readings for the Finnish students: Kallunki, Juha- Pekka ja Jaakko Niemelä (2004). Uusi yrityksen 
arvonmääritys. Talentum; Kallunki, Juha-Pekka ja Erkki Kytönen (2002). Uusi tilinpäätösanalyysi. Kauppakaari. 
Sivut 117–224. 

Osallistujamäärä on rajattu.

721187A: International Management Accounting and Control, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2008 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sinikka Moilanen

Opintokohteen kielet: englanti

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period D.
Osaamistavoitteet:
By the end of the course, students can describe how multinationality affects management accounting and control 
systems. They can identify and discuss different viewpoints to be taken into account in controlling multinational 
operations and are able to relate these viewpoints to practical cases.
Sisältö:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721170A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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The course discusses management accounting and control systems from the perspective of multinational 
corporations. The specific themes of the course comprise the role of accounting as a decision-making tool in 
strategic decisions, the effects of corporate strategy and organisational structures on accounting and control 
systems and the varied influences of cultural and social aspects of management control on people's behaviour.
Toteutustavat:
20 h of lectures, independent studying of the given materials and a written case-based assignment with work in 
Optima.
Oppimateriaali:
Collection of Articles and other lecture material; Hopper, T.; Scapens, R. W.; Northcott, D.: Issues in Management 
Accounting (Chapters 4, 5,7 and 10) Prentice Hall, 3rd edition (2007).
 
Check availability from here.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Case assignment (2/3), lecture and literature examination (1/3).
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Assistant Professor Sinikka Moilanen.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajoitettu.

721172P: Johdon laskentatoimi, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Janne Järvinen

Opintokohteen kielet: suomi

Leikkaavuudet:

ay721172P Johdon laskentatoimi (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
suomi.
Ajoitus:
Periodi C.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa johdon laskentatoimen peruskäsitteet sekä osaa käyttää 
kannattavuusja kustannuslaskennan keskeisiä menetelmiä 
kuten katetuottolaskentaa, kustannuspaikka- ja kaksivaiheista suoritekohtaista laskentaa (lisäys ja jakolaskenta), 
sekä toimintolaskentaa. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa myös perustella, mitä kustannuksia tulisi 
kulloinkin sisällyttää taloudellisiin laskelmiin. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa kustannuspohjaisen hinnoittelun 
eri menetelmät sekä pystyy käyttämään investointilaskennan 
perusmenetelmiä erityisesti johdon päätöksenteon näkökulmasta.
Sisältö:
Kurssin keskeisin sisältö muodostuu kustannus- ja kannattavuuslaskennan teoriasta, käsitteistä, menetelmistä 
sekä hyväksikäyttömahdollisuuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kustannus- ja 
kannattavuuslaskennan keskeisimmät menetelmät sekä teoreettisesti perustellut ajattelutavat, joihin eri 
menetelmät sekä niiden hyväksikäyttö perustuvat.
Toteutustavat:
Yht. 40h luentoja ja harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
Drury, C.: Management and cost accounting, 7th ed. Cengage Learning EMEA. Chapters 1-13 (in 7th edition 
pages 5-317); Supplementary material in Finnish: Vehmanen P. & Koskinen K.: Tehokas kustannushallinta. 
WSOY, Ekonomia 
-sarja 1997 Chapters 1-2, 4-7, 9.
 

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=721187A&Search_Code=CMD&PID=q1PuAanIFWXswD3S6KycDvOzknV9&SEQ=20100901144016&CNT=25&HIST=1
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Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Johdon laskentatoimen professori.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721171P: Kirjanpito ja tuloslaskenta, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Huikari, Juha Antti

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
suomi.
Ajoitus:
Periodit A-B.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa kahdenkertaisen kirjanpidon keskeiset periaatteet. Lisäksi opiskelija 
kykenee 
tunnistamaan yleisimmät liikekirjanpidon ja yrityksen tuloslaskennan periaatteiden käyttöön liittyvät käytännön 
ratkaisut. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan yrityksen tilinpäätöksen keskeiset erät sisällöllisesti.
Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään juoksevan kirjanpidon eri tilit (tulot, menot ja rahoitustapahtumat), arvonlisäveron 
kirjaaminen, palkanmaksu, oman ja vieraan pääoman kirjaukset. Tuloslaskenta osan sisältöön kuuluu tulojen ja 
menojen jaksottaminen, poistot, verojaksotukset, vapaaehtoiset ja pakolliset varaukset. Lisäksi käsitellään 
omaisuus- ja pääomaerien arvostamista sekä tilinpäätöksen eri eriä ja tilinpäätöstaulukon käyttöä.
Toteutustavat:
30 h luentoja, 60 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
Ihantola, Leppänen, Kuhanen & Sivonen: Yrityksen kirjanpito - perusteet ja sovellusharjoitukset. (Uusin painos); 
Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721196A: Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721172P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721171P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Opettajat: Tapio Raappana

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
suomi.
Ajoitus:
Periodi A.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan konsernilaskennan ja yritysjärjestelyjen 
perusperiaatteita 
ja systematiikkaa. Lisäksi opiskelija osaa tulkita ja käyttää tarvittavaa laskentainformaatiota konsernitilinpäätöksen 
laatimiseksi.
Sisältö:
Opintojaksolla syvennetään opiskelijan valmiuksia tilinpäätöksen suunnittelussa ja käydään läpi 
konsernitilinpäätöksen keskeiset laadintaperiaatteet. Lisäksi käsitellään yritysjärjestelyiden ja verotuksen 
kysymyksiä mm. sulautumisen ja yhtiöittämisen verotusvaikutuksia.
Toteutustavat:
30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
Ahti, Tikkanen & Viljanen: Konsernitilinpäätös. Tietosanomat. 2001; Raappana: Konsernitilinpäätös. 
Luentomoniste. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa  tästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajoitettu.

721156A: Laskentatoimen seminaari, 10 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
10 op.
Opetuskieli:
suomi.
Ajoitus:
Periodit A-D.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti kirjoittaa, kommentoida ja arvioida tieteellistä tekstiä sekä valita 
kriittisesti tutkimusmateriaalia ja –aineistoja. Kurssin jälkeen 
opiskelija osaa myös analysoida, tulkita ja muotoilla uudelleen tieteellistä tietoa sekä tehdä päätelmiä 
kokoamastaan tiedosta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa raportoida tutkimuksensa toteutuksen ja 
tulokset kirjallisesti sekä esittää ne suullisesti.
Sisältö:
Opintojaksolla laaditaan kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma. Työskentelyn yhteydessä perehdytään 
tutkimuksen tekemisen tekniikkaan, alan koti- ja ulkomaiseen lähdekirjallisuuteen sekä tilastolähteisiin. 
Opintojaksolla perehdytään myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteisiin ja taloustieteiden keskeisiin 

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721196A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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tietokantoihin. Seminaarin yhteydessä suoritetaan tyypillisesti opintojakso 900056A Taloustieteen 
tutkimusviestintä 2 op.
Toteutustavat:
Seminaarityöskentely.
Oppimateriaali:
Luennoilla jaettava materiaali.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Hyväksytty kandidaatintutkielma tai seminaaritutkielma, osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Kun tutkielmasta 
tehdään kandidaatintutkielma, opiskelijan tulee kirjoittaa siihen liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa 
perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi kandidaatintutkielma 
kansitetaan.
Arviointiasteikko:
Seminaarissa laadittavat aineseminaaritutkielmat ja kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1–5.
Vastuuhenkilö:
Yliopistolehtori Seppo Eriksson.
Lisätiedot:
Opiskelija, joka suorittaa laskentatoimen 35 op aineopintokokonaisuuden KTK- tai KTM-tutkinnon sivuaineena tai 
on maisteritason erillisvalinnassa hyväksytty opiskelija, voi suorittaa kokonaisuuteen kuuluvan seminaarin 
seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
1) seminaarin suoritus normaalisti (opiskelijan tulee ilmoittautua WebOodissa),
2) seminaarin suoritus sovelletusti, itsenäisenä työskentelynä ilman seminaariryhmän työskentelyyn osallistumista 
(opiskelijan tulee ottaa yhteyttä ko. seminaarin vastuuhenkilöön)
tai
3) muiden saman aineen opintojaksojen suoritus seminaarin sijaan (valitaan muita saman aineen aineopintoja tai 
syventäviä opintoja vähintään aineseminaarin opintopistemäärää vastaava määrä). 

Osallistujamäärä on rajattu.

721176A: Management Control, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Sinikka Moilanen

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
English.
Ajoitus:
Period A.
Osaamistavoitteet:
Upon completion of the course students should be familiar with  the basic structure of management control 
systems. They are thus able to analyze the design and development needs of management control systems. 
Students can also apply basic accounting control tools, such as budgets and variance analysis, to simple control 
problems.
Sisältö:
The issues of the course comprise management control system design and development, the usage of budgets 
and standards and the applicability of profit variance analysis, profit centre accounting and transfer pricing as well 
as performance measurement.
Toteutustavat:
Total 30 h of lectures and exercises, independent studying of the given materials optional case assignments.
Oppimateriaali:
Drury, C.: Management & Cost Accounting 7th Ed. 2008 (Parts 4 & 5, pp. 346-591), Cengage Learning EMEA; 
Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A.: Management control systems - performance measurement, evaluation 
and incentives, Prentice-Hall, 2nd Ed. 2007.; lecture notes and exercises.
 
Check availability from here.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721176A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Lecture and literature examination optional case assignments.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Assistant Professor Sinikka Moilanen.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajoitettu.

721003A: Muita laskentatoimen aineopintoja, 0 op

Voimassaolo: 01.08.2003 -

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
Vapaa.
Ajoitus:
Vapaa.
Osaamistavoitteet:
Sovitaan laskentatoimen professorin kanssa.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento ja aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä myös muussa koti- tai ulkomaisessa 
korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja jaksoja.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Laskentatoimen professorit.

721003S: Muita laskentatoimen syventäviä opintoja, 0 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Ei opintojaksokuvauksia.

721130S: Pro gradu -tutkielma, laskentatoimi, 30 op

Opiskelumuoto: Syventävät opinnot

Laji: Lopputyö

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Kallunki Juha-Pekka

Opintokohteen kielet: suomi, englanti
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Laajuus:
30 op.
Opetuskieli:
Finnish and English, a separate group for FMA students.
Ajoitus:
Periods A-D.
Osaamistavoitteet:
After completion of the master's thesis work student is able to form research problems in area of accounting and 
solve those scientifically using appropriate research tools.
Sisältö:
During seminars student will present four separate papers starting from the research plan and ending with the 
final report.
Toteutustavat:
Starting lecture and seminars, Master's thesis.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Seminars and Master's thesis.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Professor Petri Sahlström and other professors of Accounting.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajoitettu.

721164P: Tilinpäätös- ja verosuunnittelu, 5 op

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Huikari, Juha Antti

Opintokohteen kielet: suomi

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
suomi.
Ajoitus:
Periodit C-D.
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee tunnistamaan Suomen yritysverotuksen pääkohdat ja osaa soveltaa 
oppimaansa 
osana tilinpäätössuunnittelua. Lisäksi harjoitustyön suoritettuaan opiskelija osaa laatia pienimuotoisen 
tilinpäätöksen.
Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään erilaisia yrityksen tilinpäätöstilanteita, kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittamista, 
esitetään keskeiset tilinpäätöksen joustokohdat, kuluvaraston hyväksikäyttö vero- ja tulossuunnittelussa sekä 
tarkastellaan tilinpäätössuunnittelua prosessina. Kurssiin sisältyy kirjanpitokäytäntöön ja tilinpäätössuunnitteluun 
orientoiva harjoitustyö.
Toteutustavat:
20 h harjoitustyön ohjausta mikroluokkatyöskentelynä, 30 h luentoja, 12 h harjoituksia ja omakohtainen 
perehtyminen kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
Leppiniemi & Walden: Tilinpäätös ja verosuunnittelu. Weilin & 
Göös, (uusin painos); Tomperi, S. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOYpro Oy. (Uusin painos, soveltuvin 
osin). Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa  tästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Harjoitustyö sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Arviointiasteikko:

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721164P&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae
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1-5.
Vastuuhenkilö:
Laskentatoimen yliopisto-opettaja Juha Huikari.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721180P: Tilinpäätösanalyysi, 5 op

Voimassaolo: 01.08.2010 -

Opiskelumuoto: Perusopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Pasi Karjalainen

Opintokohteen kielet: suomi

Lähtötasovaatimus:
Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kurssi 721171P Kirjanpito ja tuloslaskenta.
Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
suomi.
Ajoitus:
Periodit C-D.
 
Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti analysoida tilinpäätösaineiston avulla yrityksen 
toimintaedellytyksiä, 
tulkita saamiaan tuloksia ja raportoida saamansa tulokset yritysjohdon päätöksenteon tueksi.
Sisältö:
Kurssilla opitaan tekemään tilinpäätösanalyysejä ja investointisuunnitelmia sekä laatimaan niiden perusteella 
yrityksen taloudellista tilaa kuvaavia raportteja. ATK-luokkaopetuksen avulla opitaan itsenäisesti käyttämään 
yritysanalyysiohjelmaa, jolla laaditaan vaativa harjoitustyö.
Toteutustavat:
10 h luentoja, 15 h mikroluokkaopetusta, harjoitustyö ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
Kallunki, J-P. & Lantto, A-M. & Sahlström, P. (2008 tai uud.). Tilinpäätösanalyysi IFRS- maailmassa. Economica, 
Helsinki: Talentum. Yritystutkimus- neuvottelukunta: Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. Gaudeamus, Helsinki 
2005. Muu luennoilla jaettava materiaali.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voit tarkistaa tästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu sekä harjoitustyö.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
N.N.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajattu.

721186A: Tilintarkastus, 5 op

Opiskelumuoto: Aineopinnot

Laji: Opintojakso

Vastuuyksikkö: Taloustieteiden tiedekunta

Arvostelu: 1 - 5, hyv, hyl

Opettajat: Tapio Raappana

Opintokohteen kielet: suomi

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=721180P&Search_Code=CMD&PID=KrP_C11871Y5m--bIJ90QxvX7olv1&SEQ=20100902100512&CNT=25&HIST=1
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Leikkaavuudet:

ay721186A Tilintarkastus (AVOIN YO) 5.0 op

Voidaan suorittaa useasti: Kyllä

Laajuus:
5 op.
Opetuskieli:
suomi.
Ajoitus:
Periodi A.
Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan tilintarkastuksen peruskäsitteistöä ja tunnistaa sen 
tavoitteet. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan tilinpäätösinformaatiota tilintarkastusprosessin suorittamiseksi.
Sisältö:
Opintojaksolla tarkastellaan tilintarkastuksen yleistä kulkua, kirjanpidon tarkastusta, tilinpäätöksen tarkastusta, 
hallinnon tarkastusta raportteineen sekä sisäisen valvonnan pääperiaatteita. Lisäksi opintojaksolla perehdytään 
tilintarkastuksen ajankohtaisiin kehitysnäkymiin.
Toteutustavat:
24 h luentoja, 16 h harjoituksia, omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.
Oppimateriaali:
KHT-yhdistys: Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2010; KHTyhdistys: Taloushallinnon säädökset. 2010; KHT-yhdistys: 
Tilintarkastuskertomukset ja tilintarkastajan lausunnot. 2010; Raappana: Tilintarkastus. Luentomoniste. Muu 
luennoilla ilmoitettava materiaali.
 
Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa  tästä.
Suoritustavat ja arviointikriteerit:
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu.
Arviointiasteikko:
1-5.
Vastuuhenkilö:
Tuntiopettaja KTM, KHT Tapio Raappana.
Lisätiedot:
Osallistujamäärä on rajoitettu.

https://oula.linneanet.fi/vwebv/search?searchArg=kurs+721186A&searchCode=CMD&limitTo=none&recCount=10&searchType=1&page.search.search.button=Hae

