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ARVOPAPERIMARKKINOIDEN
RAKENTEET JA TUOTTEET

Infrastruktuuri, toimijat, mekanismit, kaupankäynti ja tuoteryhmät•	



Koulutuksen tavoite

Seminaaripäivän tavoitteena on antaa perustiedot arvopaperimarkkinoiden rakenteista, toimintaympäristöstä,   
kaupankäynnistä sekä selvitys- ja säilytystoiminnoista. Lisäksi päivän kuluessa tutustutaan markkinoiden eri
instrumenteihin ja niiden käyttötarkoitukseen sekä arvopaperimarkkinoita kuvaavien keskeisten tunnuslukujen ja
markkinainformaation merkitykseen. Koulutuspäivän jälkeen osallistuja on hyvin perehtynyt arvopaperimarkkinoiden 
peruskäsitteisiin ja -mekanismeihin. Hän ymmärtää hyvin markkinoiden toimintaa ja omaa on hyvät valmiudet erilaisiin 
arvopaperimarkkinoiden asiakaspalvelutehtäviin.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu finanssialalla työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat lisätietoa arvopaperimarkkinoiden 
liiketoimintaympäristöstä ja haluavat kehittää osaamistaan alan tuotteiden ja palveluiden osalta. Erityisesti 
koulutuksesta on hyötyä henkilöille, jotka toimivat erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä sijoitus- ja varainhoitoalalla.
Koulutuspäivä on luonteeltaan peruskurssi, eikä se vaadi syvällistä osaamista arvopaperimarkkinoiden toiminnasta.

Hinta

Koulutuksen hinta on 620€, johon lisätään arvonlisävero 23 %. Hintaan sisältyy opetus, materiaalit sekä ohjelmaan 
merkityt 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
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 asiantuntevien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja 
toteuttamisesta.
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Kouluttaja

Päivän kouluttajana toimii KTT Atso Andersén, jolla on yli 15 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden eri osa-alueilta. 
Atso on väitellyt pörssien toiminnasta ja on kirjoittanut useita alaa käsitteleviä kirjoja. Andersén työskentelee nykyisin
Aalto-yliopistossa.

1. päivä

8.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00    Tilaisuuden avaus

9.05    Johdanto, markkinainfrastruktuuri
Yritysrahoitus•	
Rahoitusmarkkinoiden rakenne•	

10.30    Kaupankäynti, selvitys, säilytys
Markkinapaikat•	
Arvopaperikaupan arvoketju•	
Toimeksiantotyypit ja -vaiheet•	
Selvitysmalli•	
CCP•	
Arvopaperikeskuksen toiminta•	
Erityispiirteitä•	

12.00    Lounas

2. päivä

12.50    Osakkeet, joukkolainat, rahamarkkina-                
                 instrumentit, johdannaiset

Osaketyypit, osakkeiden tarkoitus ja toiminta•	
Joukkolainat; tarkoitus ja toiminta•	
Rahamarkkinainstrumentit; tarkoitus ja toiminta•	
Johdannaiset; tarkoitus ja toiminta•	

14.00    Rahastot, strukturoidut tuotteet, 
                 muut säästämisen tuotteet

Rahastot; tarkoitus ja toiminta•	
Rahastojen rakenne•	
Strukturoitujen tuotteiden perusperiaatteet•	
Strukturoitujen tuotteiden luokittelu•	

15.00    Markkina-informaatio, ryhmätyötehtävä
Rahaitusinstrumentteihin liittyvä markkinainformaatio•	
Yritysten sijoitusviestintä•	
Rahastoinformaatio•	
Yleisiä tunnuslukuja•	
Talousinformaation lähteet•	

16.30    Päivän päättäminen

Aamu- ja iltapäivällä pidämme 20 min. kahvitauot

Päivän sisältö
7.6.2012 



Ilmoittautuminen

Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi
puh. 045 317 6363
faksi 09 622 78 771

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.


