
Kursbeskrivningar läsåret 2018-2019 

Kurslitteraturen kan lämpligen lånas från Åbo Akademis bibliotek/ASA-bilioteket, Fänriksgatan 3 
(öppet mån-tors 9-.20 och fre 9-16). Böcker kan också fås via fjärrlån på lokala bibliotek i det fall att 
dessa inte finns tillgängliga på studieorten. 

Författningarna finner man på Finlex:   

http://www.finlex.fi/sv/laki/ 

ALLMÄN RÄTTSLÄRA (340012.0, 5 sp) 

Vad är gällande rätt? Vilken funktion har rätten som styrmedel? Hur förhåller sig olika rättskällor till 
varandra? Dessa och andra frågor kommer att under kursen analyseras utifrån ett rättsligt, filosofiskt 
och historiskt perspektiv. 

Målsättning:  
Studieperioden är avsedd att bibringa de studerande insikter i juridikens begreppsbildning och 
systematik, metoderna och de olika metodologiska inriktningarna och problemen i rättsvetenskaplig 
forskning, de s.k. rättskällorna samt rättstillämpningens allmänna grunder. 
Lärandemål:  
Efter en avklarad kurs förväntas den studerande kunna redogöra för juridikens begreppsbildning och 
systematik, metoderna och de olika metodologiska inriktningarna och problemen i rättsvetenskaplig 
forskning, de s.k. rättskällorna samt den juridiska argumentationens och rättstillämpningens 
allmänna grunder.  
Undervisningsformer:  
Föreläsningar och litteraturstudier  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Hellner, Rättsteori. En introduktion, 1994 
2. Ramberg, Christina, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten, 2017 
3. Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 10 uppl., 2018 

ARBETSRÄTT (340106.0, 5 sp) 

Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler som gäller inom ett 
anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som anställd eller som arbets-
givare? Inom ramen för denna kurs behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden. 

Målsättning:  
Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar, varvid särskild 
uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag, arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill 
behandlas bl.a. frågor i anslutning till arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt 
företagsdemokrati och jämställdhet.  
Lärandemål:  
Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om arbetsrättens centrala 
delar.  
Undervisningsformer:  
Nätkurs (litteraturstudier och rättsfallsövningar) alt. föreläsningskurs (föreläsningar och litteratur-
studier)  

http://www.finlex.fi/sv/laki/


Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Paanetoja, Jaaana, Työoikeus tutuksi – käsikirja, 2017 
2. Författningar: 
Arbetsavtalslag (55/2001)  
ArbetarskyddsL (738/2002)  
L om samarbete inom företag (334/2007)  
L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)  
L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)  
L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)  
L om kollektivavtal (436/1946)  
L om arbetsdomstolen (646/1974)  
L om medling i arbetstvister (420/1962)  
L om samarbete inom företag (334/2007)  
L om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)  
Personalfondslag (934/2010)  
Arbetstidslag (605/1996)  
Semesterlag (162/2005)  
Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap. 

AVTALSRÄTT (340133.0, 5 sp) 

Inom kursen avtalsrätt behandlas juridiska frågor som kan uppkomma mellan olika avtalsparter. Om 
ett avtal är ofullständigt eller diffust formulerat bör man finna en sådan lösning som är rättvis 
gentemot bägge parter. Inom kursen behandlas också som ett exempel på en särskild avtalstyp 
köpavtalet.    

Målsättning:  
Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom 
områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt). Kursen innefattar följande 
delområden: Allmän avtalsrätt; köp- och annan kontraktsrätt; internationella köp.  
Lärandemål:  
Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för 
allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna 
identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande 
principerna för hur sådana problem ska lösas.  
Undervisningsformer:  
Nätkurs (litteraturstudier och rättsfallsövningar) alt. föreläsningskurs (föreläsningar och 
litteraturstudier)  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Wilhelmsson & Sévon & Koskelo, Huvudpunkter i köplagen, 3 rev. uppl., 2006  
2. Sandvik & Sisula-Tulokas. Internationella köplagen, 2013  
3. Saarnilehto, Sopimusoikeuden perusteet, 7 uud. pain., 2009  
4. Författningar: 
Köplag (355/1987)  
F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor 
samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen  
L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6  



Jordabalk (540/1995) kap. 2  
Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag  
L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag  
L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag 

BOLAGSRÄTT (340104.1, 5 sp) 

Aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag, andelslag? Det finns flera olika former av s.k. juridiska 
personer i finsk lagstiftning. Vad gäller för respektive typ av bolag, vem företräder bolaget och hur 
mycket personligt ansvar har du som ägare till bolaget? Vad händer om affärerna går dåligt och 
fordringsägarna vill försätta bolaget i konkurs? 

Målsättning:  
Kursen är avsedd att ge en översikt av hur företagsverksamheten är organiserad och vilket rättsskydd 
som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra.  
Lärandemål:  
Efter genomgången kurs förväntas de studerande behärska bolagsrättens centrala delar, vilket 
innebär att man kan redogöra för de relevanta bolagsrättsliga reglerna och principerna och behärskar 
den närmare tolkningen av dessa normer.  
Undervisningsformer:  
Föreläsningar och litteraturstudier  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Immonen, R & Nuolimaa, R: Osakeyhtiöoikeuden perusteet, 2 uud. pain.,2012 
2. Rissanen, K & Airaksinen, M & Castrén, M m.fl.: Yritysoikeus, 2 uud. pain., 2006 (läses kap. I 
Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö, II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet (s. 119-132), 
III Kirjanpito ja tilintarkastus (s. 525-659), IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely (s. 661-760)  
3. Författningar: 
AktiebolagsL (624/2006)  
L om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988)  
L om bostadsaktiebolag (1599/2009), läses i huvuddrag  
L om andelslag (421/2013), kap. 1 - 2  
Föreningslag (503/1989)  
Stiftelselag (487/2015)  
HandelsregisterL (129/1979)  
ProkuraL (130/1979)  
RevisionsL (1141/2015)  
FirmaL (128/1979)  
VärdepappersmarknadsL (746/2012) (till väsentliga delar)  
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (14.12.2012/749), avsnitt III  
BokföringsL (1336/1997) 1 kap.  

FAMILJE- OCH KVARLÅTENSKAPSRÄTT (340111.1 och 340111.0, 5 alt.7 sp) 

I samband med äktenskap, skaffandet av barn och i samband med dödsfall kommer man automatiskt 
i kontakt med olika typer av rättsnormer som innefattar både rättigheter och skyldigheter för 
berörda parter. Är giftorätt något som brudparet äter under bröllopsfesten? Kan man testamentera 
all sin egendom till sin enda vän, undulaten? Svar på dessa och andra till ämnet hörande frågor får du 
under denna kurs.  



 

Målsättning:  
Målsättningen med kursen är att ge en översikt över den juridiska regleringen av äktenskapet, 
barnets ställning och annan familjeanknytande lagstiftning samt över arvs- och testamentsrätten.  
Lärandenål:  
Efter en avklarad kurs förväntas den studerande kunna redogöra för normerna inom 
kvarlåtenskapsrättens område. Man ska även behärska den närmare tolkningen och den praktiska 
tillämpningen av dessa normer. Den studerande bör även behärska regleringen inom 
äktenskapsrättens och barnrättens områden.  
Undervisningsformer:  
Nätkurs (litteraturstudier och rättsfallsövningar) alt. PBL-kurs (litteraturstudier och diskussions-
övningar)  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Kangas, Famile- och kvarlåtenskapsrättens grunder, 2015  
2. Författningar: 
- ÄktenskapsL 234/1929  
- Lag om registrerat partnerskap 950/2001  
- Lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll 26/2011  
- NamnL 694/1985, 2-5 kap.  
- ärvdabalk 40/1965  
- faderskapslag (11/2015)  
- L om underhåll för barn 704/1975  
- L om underhållsstöd 580/2008  
- L ang. vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983  
- L om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt  
619/1996  
- BarnskyddsL 417/2007  
- AdoptionsL 22/2012  
- L ang. förmyndarverksamhet 442/1999 

 

GRUNDKURS I JURIDIK/INLEDNING TILL HANDELSRÄTTEN (340000, 5 sp) 

 

Målsättning: 

Kursen målsättning är att ge en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska 

enheters verksamhet och handlingsalternativ, samt att fungera som en introduktion till 

handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande.   



Lärandemål: 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha en insyn inom de centrala ämnesområdena i 

handelsrätt.  

Undervisningsformer:  

Föreläsningar och litteraturstudier  

Examinationsform:  

Skriftlig tentamen  

Kurslitteratur:  

1. Bärlund, J & Nyberg, F & Petrell K (red): Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion, 4 uppl. 

2013, (kap. 2 läses ej) 

KREDITRÄTT (340137.0, 5 sp) 

I detta fall är det fråga om en föreläsningskurs i juridik som behandlar regler för fordringar, skulder 
och säkerheter samt angränsande områden. Kursen hjälper dig att få förståelse för vad som gäller vid 
betalning och skuldsättning. 

Målsättning:  
Avsikten med studieperioden är att behandla de juridiska problemställningar och rättsregler som 
gäller vid finansieringen av näringsverksamheten. Fokus ligger vid kreditgivning via penningskuld, 
men även andra finansieringsalternativ, såsom till exempel factoring och leasing, kommer att 
tangeras. Kursen fungerar även som en introduktion till olika säkerhetsarrangemang, och därför 
kommer även sakrättsliga frågor att behandlas.  
Lärandemål:  
Efter genomgången kurs förväntas den studerande behärska krediträttens och sakrättens centrala 
delar och ha grundläggande färdigheter för att känna igen rättsliga problem inom säkerhetsrättens 
område. Den studerande förutsätts kunna redogöra för de relevanta krediträttsliga begreppen, 
förklara innehållet i de normer som reglerar kreditavtal, fordringsinstrument, person- och 
realsäkerheter samt moderna finansieringsarrangemang och analysera krediträttsliga problem.  
Undervisningsformer:  
Föreläsningar och litteraturstudier  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Hemmo & Wuolijoki, Pankkioikeus, 2 uud. pain., 2013 (läses kap. III Luotonanto,kap.  VII Talletus- 
ja tilisopimus, kap. VIII Maksukortit och kap. IX Maksujenvälitys) 
2. Tepora, J: Inledning till grunderna för sakrätten, 2009  
3. Författningar: 
Handels Balk 10 kap. (3/1734)  
L om skuldebrev (622/1947)  
VäxelL (242/1932)  
RänteL (633/1982)  
L om preskription av skulder (728/2003)  
FöretagsinteckningsL (634/1984)  
L om borgen och tredjemanspant (361/1999)  
KonsumentskyddsL (38/1978) 7 kap.  
L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)  
Jordabalk (540/1995) 15-20 kap.  
L om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/1988)  
L om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992)  



KreditinstitutsL (610/2014)  
Betaltjänstlagen (290/2010)  
L om upplösning av sambons gemensamma hushåll (Sambolagen) (26/2011) Handels Balk 10 kap. 
(3/1734)  
L om skuldebrev (622/1947)  
VäxelL (242/1932)  
RänteL (633/1982)  
L om preskription av skulder (728/2003)  
FöretagsinteckningsL (634/1984)  
L om borgen och tredjemanspant (361/1999)  
KonsumentskyddsL (38/1978) 7 kap.  
L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)  
Jordabalk (540/1995) 15-20 kap.  
L om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/1988)  
L om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992)  
KreditinstitutsL (610/2014)  
Betaltjänstlagen (290/2010)  
L om upplösning av sambons gemensamma hushåll (Sambolagen) (26/2011) 

MATERIELL EU-RÄTT (345113.1, föreläsningsdel) (5 sp) 

Under denna kurs ligger tyngdpunkten på regelsystemet kring den gemensamma marknaden vad 
gäller den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft, men berör även t.ex. 
tullunionen, unionsmedborgarskapet och den gemensamma valutan. 

Målsättning:  
Kursen omfattar de centrala delarna av den gemensamma marknaden; den fria rörligheten för varor, 
personer, tjänster och kapital samt konkurrensrätten, samordningen av ekonomisk politik, 
associeringen av utomeuropeiska områden samt EU:s yttre åtgärder. Lärandemål:  
Efter genomgången kurs skall deltagarna besitta fördjupade insikter i hur EU:s gemensamma 
marknad fungerar och hur man har harmoniserat lagstiftningen i med den gemensamma marknaden 
närliggande områden samt EU:s yttre relationer och samarbete på det internationella planet.  
Undervisningsformer:  
Föreläsningar och litteraturstudier  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Bernitz, U & Kjellgren, A: Europarättens grunder, 20104 (lä kap. 12-16)  
2. Raitio, J: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, 2010 (s. 333 -632)  
3. Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2010 
(läses enl. anvisn. av examinator) och artiklar enligt anvisning av examinator 

MATERIELL EU-RÄTT (345113.2, uppsatsdel) (5 sp) 

Denna tillvalsdel bygger på att deltagarna skriven en uppsats (längd ca 12-15 s.) om ett ämne som 
överenskommits med examinator.  Innan uppsatsen kan godkännas bör Materiell EU-rätt/ föreläs-
ningsdel (5 sp) ha absolverats. 

Målsättning:  
Målsättningen är att fördjupa den studerandes förståelse av något delområde inom den materiella 
EU-rätten. Efter genomgången kurs skall deltagare ha fått en fördjupad insikt i EU:s behörighet inom 



något materiellt områden av EU-rätten.  
Lärandemål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha fått en fördjupad insikt i EU:s behörighet 
gällande någon specifik fråga beträffande EU:s gemensamma marknad..  
Examinationsform:  
Uppgörande av uppsats  

SKADESTÅNDSRÄTT I (340506.1, 5 sp) 

Kursen behandlar frågor om såväl inom- som utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Ämnen som 
omfattas är de s.k. ansvarsgrunderna (culpa, strikt ansvar, olika försäkringslösningar etc.), 
kausalitetsproblem, adekvans, beräkning av ersättning, miljöskador, produktskador, tredjemans-
skador, rena förmögenhetsskador, ideell ersättning, skador p.g.a. myndighetsutövning etc. 

Målsättning:  
Studieperioden är avsedd att bibringa de studerande goda insikter i den utomkontraktuella 
skadeståndsrätten, såsom även en översikt över skadestånd vid avtalsbrott. Kursen omfattar följande 
frågor och områden: - allmän (utomkontraktuell) skadeståndsrätt - skadestånd i avtalsförhållanden  
Lärandemål:  
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 1) behärska de centrala delarna av 
skadeståndsrätt och 2) ha fördjupade insikter i produktansvar, miljöskadeansvar och i skadestånd vid 
avtalsbrott.  
Undervisningsformer:  
Föreläsningar och litteraturstudier  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Ståhlberg, & Karhu, Finsk skadeståndsrätt, 2014 eller alternativt p. 3 nedan 
2. Saxén, H: Skadestånd vid avtalsbrott. HD-praxis i Finland, 1995  
3. Routamo & Stählberg & Karhu. Suomen vahingonkorvaus, 2013 
Författningar: 
SkadeståndsL (412/1974)  

KöpL (355/1987): de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan KöpL 

läsas kursoriskt  

Konsumentskyddslag: de skadeståndsrättsligt relevanta bestämmelserna läses ingående; i övrigt kan 

KSL läsas kursoriskt  

PatientskadeL (585/1986), kursoriskt  

LuftfartsL (1194/2009) 15 kap., kursoriskt  

L om ansvar i spårtrafik (113/1999), kursoriskt  

L om ersättning för miljöskador (737/1994), kursoriskt  

Produktansvarslag (694/1990), kursoriskt 

SKATTERÄTT (340100.1, 5 sp) 

Denna kurs ska ge deltagaren god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som 
gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap 
om taxeringsförfarandet och mervärdesbeskattningen.  



 

Målsätttning:  
Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i skatterättens centrala delar, varvid den 
direkta beskattningen av företag och enskilda ägnas särskild uppmärksamhet. Tyngdpunkten ligger 
på inkomstbeskattningen samt näringsbeskattning.  
Lärandemål:  
Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna skatterättens centrala delar, vilket innebär att 
studenten behärskar den skatterättsliga regleringen och den närmare tolkningen av de relevanta 
bestämmelserna.  
Undervisningsformer:  
Nätkurs (litteraturstudier och rättsfallsövningar)  
Examinationsform:  
Skriftlig tentamen  
Kurslitteratur:  
1. Andersson & Frände, Inledning till skatterätten, 2014  
2. Kukkonen & Waldén, Elinkeinoverolaki käytännössä, 2 pain., 2010  
3. Författningar: 
Inkomstskattelag (1535/1992)  

L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968)  

L om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986)  

Inkomstskattelag för gårdsbruk (543/1967)  

Mervärdesskattelag (1501/1993)  

L om skatt på arv och gåva (378/1940)  

L ang överlåtelseskatt (931/1996)  

Fastighetsskattelag (654/1992)  

L om förskottsuppbörd (1118/1996)  

L om beskattningsförfarandet (1558/1995) 

 


