
Mitkä ovat uudistuksen päälinjat ja tavoitteet?
Miten esite-, liputus- ja ostotarjoussääntelyt muuttuvat?

Miten tiedonantovelvollisuus muutuu?
Mitä uutta markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta seuraa?  

Mitä markkinat odottavat selvitystoiminnalta ja mihin selvitystoiminnassa ollaan menossa?
Miltä arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus näyttää sijoitusrahastonäkökulmasta?
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Seminaarin tavoite

Tilaisuudessa saat laajan päivityspaketin arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen tilanteesta ja 
siitä, kuinka arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ollaan kehittämässä. Seminaarin aluksi käymme läpi
kokonaisuudistuksen  päälinjat, aikataulut sekä tarkastelemme uudistuksen suhdetta EU-sääntelyyn. Lisäksi kuulemme 
esite-, liputus- ja ostotarjoussääntelyyn tulevista muutoksista. Aaamupäivän päätteeksi pureudumme tiedonanto-
velvollisuuteen sekä markkinoiden väärinkäyttöön ja mahdollisten väärinkäytösten seuraamuksiin.

Iltapäivän aluksi kuulemme säilytys- ja selvitystoiminnan tulevaisuuden näkymistä. Asiaa tarkastellaaan eri markkina-
osapuolten näkökulmista ja samalla peilataan Eurooppalaisen harmonisointikehityksen vaikutuksia säilytystoimintaan.
Päivän päätteeksi saamme katsauksen arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksesta sijoitusrahastomarkkinoiden
näkökulmasta. 

Tämän tilaisuuden asiantuntijat ovat keskeisesti vaikuttamassa uudistuvan lainsäädännön päälinjoihin ja sisältöön. 
Osallistumalla tähän seminaariin sinulla on oiva mahdollisuus kuulla tuoreimmat linjaukset, ehdotukset, perustelut 
ja tulevien uudistusten vaikutukset alalle.

 Kohderyhmä

Seminaari on suunnattu finanssimarkkinoilla toimiville johtajille, päälliköille, lakimiehille ja asiantuntijoille, jotka 
tarvitsevat työssään tuoretta tietoa arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksesta ja näiden muutosten 
ennakoiduista vaikutuksista markkinoiden toimintaympäristöön. 

Hinta

Kun ilmoittaudut 15.4.2012 mennessä, säästät 140 euroa seminaarin hinnasta. Tilaisuuden hinta on tällöin 650 euroa.
Tämän jälkeen seminaarin hinta on 790 euroa. Hintoihin lisätään arvonlisävero 23 %. Hintoihin sisältyy luennot,
materiaalit sekä ohjelman mukaiset tarjoilut. Osallistumismaksun laskutamme seminaarin jälkeen.

Kysy myös ryhmätarjousta osoitteesta tiedustelut@sijoitusakatemia.fi

Koulutuksen järjestäjä

Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organisaatio.
Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henkilöstöön.
Koulutuksissa käsitellään käytännönläheisesti alan ammattilaisten keskeisiä osaamisalueita kuten erilaisia rahoitus-
ja sijoitusinstrumentteja, tuoton ja riskin mittaamista, Excelin hyödyntämistä rahoitus- ja sijoitustoiminnassa sekä
muita alan ajankohtaisaiheita.

Sijoitusakatemia järjestää sekä julkisia että yrityksille räätälöityjä kursseja ja seminaareja. Kursseilla pääpaino on 
käytännön harjoitustöissä, jotka tehdään mikrotietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen
johtavia asiantuntijoita. Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa.

Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
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8.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00    Puheenjohtajan avaus

9.10    Arvopaperimarkkinalainsäädännön 
              kokonaisuudistus

Uudistuksen päälinjat, tavoitteet ja aikataulu•	
Uudistuksen suhde EU-sääntelyn kehitykseen•	

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos, 
Valtiovarainministeriö

10.00    Esite-, liputus- ja ostotarjoussääntely
Esitesääntelyn muutokset•	
Liputusvelvollisuus•	
Ostotarjoussääntelyn muutokset•	
Direktiivien uudelleenarviointien vaikutukset•	

Ville Kajala, markkinavalvoja, 
Finanssivalvonta

11.00    Kahvi

11.20    Tiedonantovelvollisuus, markkinoiden 
                 väärinkäyttö ja seuraamukset

AMLKUn keskeiset uudistukset•	
Tulevaisuudennäkymistä osavuosikatsauksissa luovutaan•	
Uusi keskitetty sisäpiirirekisteri Finanssivalvontaan•	
Finanssivalvonnan seuraamukset kovenevat•	
Mitä uutta markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta seuraa?  •	

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, 
Valtiovarainministeriö

12.10    Lounas

13.00    Säilytys- ja selvitystoiminta ja sen sääntely    
AMLKU I: keskeiset muutokset ja laki arvo-paperitileistä•	
AMLKU II: hallintarekisteröintiin liittyvät rakenteelliset •	
muutokset
Komission ehdotus arvopaperikeskuksia koskevaksi •	
asetukseksi: keskeiset ehdotukset 

Jorma Yli-Jaakkola, Head of Nordic Legal Affairs, 
Euroclear Finland Oy

13.50    Kahvi

14.10   Selvitystoiminnan kehitysnäkymät 
                markkinaosapuolen näkökulmasta

Miten AML -uudistus vaikuttaa ja mitä siltä odotetaan?•	
T2S:n vaikutukset•	
EU: sääntelyn ja harmonisoinnin vaikutukset•	
Markkinan muuttuvat vaatimukset•	

Puhuja vahvistetaan myöhemmin 
    

15.00   Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus 
               sijoitusrahastonäkökulmasta 

Kokemukset hallintarekisteröinnistä rahastopuolella ja •	
vertailu arvopaperimarkkinalain suunnitelmiin
Liputukseen liittyvät näkökulmat •	
Sijoitusrahastolain liittymäköhdat arvopaperimarkkina-•	
lakiin
Miten AIFM –direktiivi kytketään Suomen lainsäädän-•	
töön?

Heikki Rautalin, lakiasiainpäällikkö, OTK, 
OP-Rahastoyhtiö Oy 

15.50    Yhteenveto ja päivän päätös

Puheenjohtaja: Markku Savikko, johtaja, Finanssialan Keskusliitto 

Päivän sisältö
13.6.2012 



Ilmoittautuminen

Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi
puh. 045 317 6363

Lisätietoja saat tiedustelut@sijoitusakatemia.fi tai puh. 045 317 6363

Peruutus- ja muutosehdot
Pyydämme ilmoittamaan peruutukset sähköpostitse. 
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta viimeistään 
kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen 
laskutetaan peruutuskuluina 40% + alv tapahtuman 
hinnasta. Jos varattu koulutuspaikka jätetään 
käyttämättä, eikä asiasta ilmoiteta, osallistujalta 
laskutetaan tapahtuman normaali hinta. Esteen 
ilmetessä seminaaripaikan voi luovuttaa kollegalle. 
Tästä pyydetään ilmoittamaan Sijoitusakatemiaan.


