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Esittely

CEFA-tutkinto ja -koulutus on tarkoitettu sijoitus- ja rahoitustoimialan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää, täydentää tai ylläpitää
analyysiosaamistaan. Koulutuksessa keskitytään muun muassa sijoitustuotteiden arvonmääritykseen, tilinpäätösanalyysiin, 
yrityksen rahoitukseen, makrotalousteoriaan ja portfolioteoriaan. 

Koulutuksen järjestää Suomen Sijoitusanalyytikot ry yhteistyökumppaneinaan Hanken Svenska handelshögskolan ja 
Sijoitusakatemia Oy. Tutkinnon taustaorganisaatio on Euroopan Analyytikkoyhdistysten yhdistys EFFAS (European Federation of 
Financial Analysts Societies), johon Suomen Sijoitusanalyytikot ry kuuluu. CEFA-kursseja on Suomessa järjestetty jo 20 vuoden ajan  
ja tutkinnon on suorittanut yli 400 sijoitusalan ammattilaista.

Tyypillisesti koulutukseen osallistuvat henkilöt työskentelevät arvopaperien ja yritysten analysoinnin, salkunhoidon, arvopaperi-
kaupan, varainhoidon, yritysrahoituksen, riskienhallinnan, taloushallinnon, aktuaaritoimintojen, juridiikan, sijoituksen/rahoituksen
järjestelmäkehityksen ja sijoittajaviestinnän tehtävissä.

Kaikkien vaadittavien tenttisuoritusten ja vaaditun työkokemuksen jälkeen osallistujat saavat oikeuden käyttää CEFA-nimikettä. 
Vaadittavan työkokemuksen määrä on joko 2 vuotta analyysitehtäviä, tai 5 vuotta muuta hyväksyttäväksi luettavaa sijoitus- tai 
rahoitustoimialan työkokemusta.

Koulutuksen rakenne

CEFA-koostuu yhteensä neljästä jaksosta:

1) CEFA1
 a.   Equity valuation and analysis.
 b.   Financial accounting and statement analysis
 c.    Corporate Finance.

2) CEFA2
 a.   Fixed income valuation and analysis.
 b.   Economics.

3) CEFA3
 a.   Derivative valuation and analysis.
 b.   Portfolio management.

4) Kansallinen lainsäädäntö
 
Kustakin CEFA1-3 jaksosta järjestetään yksi 2-päiväinen seminaari, jossa Hankenin luennoitsijat esittelevät kunkin jakson 
keskeisimmän sisällön. Seminaaripäivät toimivat myös alustuksena tenteille. Tutkinnon menestyksekäs suorittaminen edellyttää
perehtymistä etukäteen aiheeseen verkkokurssilla, jossa opiskelijat voivat myös tehdä harjoitustehtäviä. Tutkinnon sisällöstä
järjestetään oheisen tenttiaikataulun mukaisesti yhteiset kansainväliset tenttitilaisuudet. Tentit läpäisseet ja kahden vuoden 
relevantin työkokemuksen omaavat opiskelijat saavat CEFA-diplomin ja oikeuden käyttää CEFA-titteliä.

Kansallinen lainsäädäntö -jakson materiaalit eivät sisälly verkkokurssiin, vaan sen sisältö perustuu kirjallisuuspakettiin. 



Seminaarit järjestetään pääkaupunkiseudulla. Seminaariajankohdat ovat alustavasti seuraavat:

Jakso    Seminaaripäivät  Tentti

CEFA1    Lokakuu 2016   10.11.2016

Kansallinen lainsäädäntö Ei seminaaria, kirjapaketti  10 tai 11.11.2016

CEFA2    Helmikuu 2017   Huhtikuu 2017

CEFA3    Maaliskuu 2017   Huhtikuu 2017

Tenttejä järjestetään vuosittain marras- ja huhtikuussa. Mahdolliset tenttiuusinnat toteutetaan myös tässä syklissä. 
Seminaarien opetuskieli on suomi ja materiaalit ovat joko englannin- tai suomenkielisiä.

Tenttiminen

Tentit järjestetään pääkaupunkiseudulla. Tentit ovat jaksokohtaisia (CEFA1-3 ja kansallinen lainsäädäntö), jolloin koulutus 
koostuu yhteensä neljästä tentistä. Kukin tentti koostuu monivalintatehtävistä ja avoimista kysymyksistä. CEFA1-3 tentit ovat 
englanninkielisiä (vastauskieli saa olla suomi tai englanti). Kansallinen lainsäädäntö tentitään suomen kielellä. Opiskelijoiden 
tulee vahvistaa osallistumisensa tenttiin 1 kk ennen tenttiä.

Koulutukseen liittyvät maksut

CEFA-tutkinnon ja -koulutuksen hinta on 7 900 euroa/opiskelija + alv, ja se sisältää 
1) Jaksokohtaiset seminaaripäivät (sis. opetuksen, kahvit ja lounaan sekä luentomateriaalitulosteet)
2) Verkkokurssin materiaalit (pääsy voimassa 2 vuotta, tentit suoritettava 3 vuoden kuluessa ilmoittautumisesta)

Tenttimaksu on 200 eur / tenttikerta + alv. Tenttejä on 4 kappaletta + mahdolliset uusimiskerrat.
Lisäksi opiskelijat vastaavat kansallinen lainsäädäntö -jakson kirjapaketin hankkimisesta. 
Suoritettuja maksuja ei palauteta muutoin kuin koulutuksen mahdollisesta peruuntumisesta johtuen.

Kohderyhmä

CEFA-koulutus on pääasiassa suunnattu finanssialalla työskenteleville henkilöille ja finanssialaan läheisesti liittyvien toimialojen 
ja yritysten henkilöstölle. CEFA-koulutus lisää osallistujan ymmärrystä taloudellisen analyysin, arvonmäärityksen ja arvopaperi-
markkinoiden toiminnasta. Tyypillisesti koulutukseen osallistuvat henkilöt työskentelevät arvopaperien ja yritysten analysoinnin, 
salkunhoidon, arvopaperikaupan, varainhoidon, yritysrahoituksen, riskienhallinnan, taloushallinnon, aktuaaritoimintojen, 
juridiikan, sijoituksen/rahoituksen ja sijoittajaviestinnän tehtävissä.

Hakeminen ja ilmoittautuminen

Hakemukset lähetetään Sijoitusakatemialle 31.8.2016 mennessä osoitteeseen   ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi. 
Hakemukseen tulee kirjoittaa vapaamuotoinen ja lyhyt kuvaus omasta nykyisestä työtehtävästä. Hakemukseen tulee lisäksi liittää CV. 
Kurssille pääsemisen edellytyksenä on, että kurssin sisältö on relevanttia opiskelijan nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta. 

Opiskelijaksi hyväksyminen

Hakemukset käsittelee ja opiskeluoikeuden myöntää Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus. Hyväksymisestä ilmoitetaan 
hakijoille viimeistään syyskuun alussa 2016. Ilmoittautuminen vahvistetaan maksamalla osallistumismaksu. Maksuohjeet  
tulevat koulutukseen hyväksymisen jälkeen.

Lisätietoja

CEFA-koulutuksen sisältöön, opiskeluun ja tenttimiseen liittyviin kysymyksiin vastaa Suomen Sijoitusanalyytikkoyhdistys ry, 
sihteeri@sijoitusanalyytikot.fi. Seminaaripäivien käytännön järjestelyihin liittyviin kysymyksiin vastaa Juha Paukku, 
Sijoitusakatemia Oy, juha.paukku@sijoitusakatemia.fi.


