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Seminaarin tavoite

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä edistykselliset finanssialan toimijat näkevät operatiivisten riskien hallinnan paitsi 
sääntelyn kasvaviin vaatimuksiin vastaamisena, myös kilpailuedun mahdollistajana. Operatiivisten riskien hallinta on 
parhaimmillaan osa yrityksen päivittäistä, organisaatiorakennetta vahvistavaa ja kannattavuutta kasvattavaa toimintaa. 
Sen toteuttaminen on kompleksinen prosessi, mikä vaatii riskien luonteen ja niiden vaikutusten minimoimiseen johtavan 
toiminnan syvällistä ymmärrystä.

Viides vuosittainen Operatiivisten riskien hallinta –seminaari 29. – 30. marraskuuta 2016 tuo jälleen saatavillesi 
ainutkertaisen ja laajan kattauksen kotimaisia ja kansainvälisiä käytännön kokemuksia, joista voit poimia parhaat oman 
organisaatiosi operatiivisten riskien hallinnan kehittämiseen. Tänä vuonna käsittelemme muun muassa seuraavia teemoja:

• Valvovan viranomaisen näkökulma operatiivisten riskien hallintaan ja sitä koskevaan sääntelyn kehittymiseen
• Culture: Hard to Build, Easy to Destroy – Or? – Case If*
• Operational Risk at the Center of Boardroom Attention*
• Key Risk Indicators: Changing the Reference Points*
• Cybersecurity Preparedness Benchmark Study – Results*
• Operatiivisten riskien hallinnan ja kyberturvallisuuden integraatio – Case Suomen Pankki
• Paneelikeskustelu: Miten varmistaa operatiivisten riskien hallinnan viitekehyksen joustavuus ja toimivuus?
• Risk Appetite Framework – rakentaminen ja käyttöönotto – Case Kuntarahoitus
• Jatkuvuuden harjoittelu: harjoitusskenaarion ja –osallistujien valinta sekä harjoituksesta oppiminen – Case Ålandsbanken
• Post-Conference Workshop: Maturity Models in Operational Risk Management* 

Tutustu seminaariohjelmaan ja varaa paikkasi pian!

*) Englanninkielinen osuus

Kohderyhmä

Seminaari on suunnattu finanssialan asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat syventää ja päivittää tietämystään 
operatiivisten riskien hallinnasta.

Hinta

Kun ilmoittaudut koko tapahtumaan 10.11.2016 mennessä, säästät 100 euroa ja osallistut hintaan 1 050 euroa. 
Tämän jälkeen hinta on 1 150 euroa. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyvät luennot, materiaalit sekä ohjelman 
mukaiset tarjoilut. Osallistumismaksun laskutamme seminaarin jälkeen.

Kysy ryhmätarjousta osoitteesta tiedustelut@sijoitusakatemia.fi

29.-30.11.2016 



8.30    Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00    Puheenjohtajan avauspuheenvuoro

9.10    Valvovan viranomaisen näkökulma operatiivisten 
              riskien hallintaan ja sitä koskevan sääntelyn 
              kehittymiseen
Erja Pullinen, riskiasiantuntija
FINANSSIVALVONTA

9.40    Culture: Hard to Build, Easy to Destroy – Or?*
Case If
• Can a culture be described?
• Who decides the company’s culture and who leads the 

way?
• How can culture be explained?
• If’s work with supporting the company culture via sound 

risk management
 - Does it lower the risk and create value?

Ann Jaqué, Senior Operational Risk Officer
IF P&C INSURANCE
Ann Jaqué is Senior Operational Risk officer at If P&C Insurance. She is 
responsible for building, supporting and monitoring a sound operational 
risk framework throughout the If group. She is co-opted in the Operational
Risk Committee. Previously she had a position at the Swedish FSA, 
Finansinspektionen, for 13 years where she, amongst other tasks, 
developed a supervisory framework for monitoring and assessing 
operational risks. She supervised large banks in the operational risk area, 
as well as life insurance companies concerning money laundering and 
internal control. For two years Ann Jaqué was also the Group Supervisor 
for the Handelsbanken group and Landshypotek, a Swedish mortgage 
association. She has a Law Degree from Stockholm University and also 
Diplomas in Marketing Economics and Financial Controlling.

10.20    Kahvi

10.40    Operational Risk at the Center of Boardroom 
              Attention*
• What is expected from an operational risk manager?
• How is operational risk understood at the board level?
• How much reporting detail is necessary?

Rajat Baijal, Head of Enterprise Risk
CANTOR FITZGERALD
Rajat Baijal is the Global Head of Enterprise Risk at Cantor Fitzgerald. 
He is responsible for designing and embedding a robust Operational 
Risk Framework across the banking/brokerage institution. This includes 
articulating and implementing a robust Risk & Control Self-Assessment 
(RCSA), Risk Event Management and ICAAP process. Rajat has an MBA 
in Finance and has previously worked for Lloyds Banking Group and 
Aviva specialising in global implementation of their Operational Risk 
Framework.

11.20    Lounas

12.10    Key Risk Indicators: Changing the Reference  Points*
                Cybersecurity Preparedness Benchmark Study 
                – Results*

Tony Moroney, Managing Director
BERKELEY RESEARCH GROUP
Tony Moroney is a Managing Director in Berkeley Research Group and focuses 
on Governance, Conduct and Risk Culture as part of their International 
Financial Services Practice based out of London. Tony has 35 years financial 
services experience spanning both industry and consulting. He holds an MBA 
from the Smurfit Graduate School of Business, University College Dublin and is a 
Chartered Director and Chartered Marketer. He also recently completed a 
Chartered Banker MBA through Bangor University Business School in 
conjunction with the Chartered Banker Institute.

13.10    Operatiivisten riskien hallinnan ja 
                kyberturvallisuuden integraatio

Case Suomen Pankki

Tero Reponen, turvallisuusasiantuntija
SUOMEN PANKKI

13.50    Kahvi

14.10    Paneelikeskustelu: 
                Miten varmistaa operatiivisten riskien hallinnan 
                viitekehyksen joustavuus ja toimivuus?
• Erilaisten sidosryhmien odotusten täyttäminen  

(mm. liiketoiminta, hallitus, valvovat viranomaiset)
• Operatiivisten riskien hallinnan viitekehyksen  

yhdistäminen muihin GRC-osa-alueiden viitekehyksiin
• Viitekehyksen toimivuuden ja asianmukaisuuden  

arviointi

Paneelikeskustelun vetäjä:
Mikko Alftan, operatiivisten riskien päällikkö
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

Panelistit:
Päivi Alanko, riskienhallintapäällikkö
KEVA

Leena Saarimaa, Head of Quality and Payment Control, BA Commercial
IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY

Erja Pullinen, riskiasiantuntija
FINANSSIVALVONTA

Tero Reponen, turvallisuusasiantuntija
SUOMEN PANKKI

14.50    Risk Appetite Framework – rakentaminen ja 
                käyttöönotto

Case Kuntarahoitus

• Kuntarahoitus – lyhyt esittely
• Lainsäädännölliset vaatimukset
• Euroopan keskuspankki valvovana viranomaisena
• Risk Appetite Frameworkin määrittely ja käyttöönotto
• Miten operatiiviset riskit ovat huomioitu kokonaisuudessa?
• Soveltaminen operatiivisten riskien hallinnassa
• Mikä on riskinottohalun ja riskinkantokyvyn mittaamisen 

merkitys tulevaisuudessa?
Heikki Herkamaa, Operational Risk Officer
KUNTARAHOITUS OYJ

15.30    Jatkuvuuden harjoittelu: harjoitusskenaarion ja 
               –osallistujien valinta sekä harjoituksesta oppiminen

Case Ålandsbanken

Lassi Antila, Risk Officer
ÅLANDSBANKEN ABP

16.10-16.20    Puheenjohtajan yhteenveto 
                              ja seminaaripäivän päätös

Päivä 1
29.11.2016 

Puheenjohtaja: Mikko Alftan, operatiivisten riskien päällikkö, KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN



8.30    Registration & coffee

9.00    Maturity Models in Operational Risk 
             Management*

How do I know when I’ve finished? And how far along the road 
do the Board want us to be? Do the board have any idea as to 
what is best practice compared to normal practice compared to 
minimum practice? 
Maturity models help answer these questions and guide both 
the Board and senior management, as well as the risk team, in 
terms of how sophisticated the organisation wants to be. The 
session will cover minimum practice through normal practice 
to best practice in operational risk management on:

• Governance and culture
• Risk and control assessments
• Key risk indicators
• Event capture and causal analysis
• Stress testing and scenario analysis
• Reporting
• Modelling
• Appetite

(Inclusive of coffee break) 

12.30 - 13.30    Lunch

ABOUT THE WORKSHOP LEADER

Tony Blunden
Honorary Professor, 
GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY
Head of Consulting, 
CHASE COOPER LIMITED
Professor Tony Blunden has worked in in financial services firms for over 
thirty years primarily within risk management and related areas. Prior to 
joining Chase Cooper, he spent four years as Director of Operational Risk 
within the Financial Services Risk Management Practice at Ernst & Young. 
Tony’s area of focus is the identification and development of clients’ needs 
in operational risk, as well as being a frequent conference speaker and 
author of numerous articles on risk.  

Client engagements, including with central banks and regulators as well 
as commercial firms, have covered advising and guiding on risk frameworks
and governance, risk and control assessments, indicators of key 
risks, event capture and analysis, scenarios and stress testing, modeling 
of operational risk and risk reporting as well as risk appetite and control 
appetite, the use of six sigma, and enterprise wide risk management.  

Tony is recognised throughout the industry as a world leading authority 
on operational risk and brings deep domain knowledge and the practical 
experience of advising a considerable number of blue chip and smaller 
companies on operational risk as well as unregulated organisations such 
as development banks.

Tony is a Fellow of the Institute of Chartered Secretaries, an Honorary 
Professor at Glasgow School for Business and Society and co-authored the 
best-selling first and second editions of ‘Mastering Operating Risk’ published
by Financial Times Prentice Hall, second edition in September 2013.

Osallistujien kommentteja Tony Blundenin aiemmista 
toteutuksista: 

”Hyvä esitys/puheenvuoro.”
”Mielenkiintoinen esitys, tärkeä aihe.”
”Erittäin hyvä esitys ja erinomaisesti esitetty.”
”Erinomainen luennoitsija, asia esitettiin selkeästi ja helposti   
 ymmärrettävästi.”
”Todella mielenkiintoinen aihe ja hyvä esitys!”
”Innostava esitys ja siihen oli valittu oikeat asiat.”
”Hyviä käytännön ohjeita.”
”Erittäin mielenkiintoista ja asiantuntevaa.”
”Selkeä esitys, loistava esiintyjä.”
”Esitystapa todella mukaansa tempaava ja mielenkiintoinen!”
”Aivan loistava ja tärkeä. Olisi mielellään kuunnellut 
 enemmänkin.”
”Loistava yhdistelmä käytännön konkretiaa ja teoriaa.”

*) Englanninkielinen osuus

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Päivä 2 / POST-CONFERENCE WORKSHOP 9.00 – 13.30

30.11.2016 



Ilmoittautuminen

Sijoitusakatemia Oy
Mikonkatu 19 B
00100 Helsinki
www.sijoitusakatemia.fi
ilmoittautuminen@sijoitusakatemia.fi
Puh. 045 317 6363, 045 881 2442

Lisätiedot: tiedustelut@sijoitusakatemia.fi tai puh. 045 881 2442

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. 

Koulutuksen  järjestäjä 

Sijoitusakatemia Oy on Suomen johtava rahoitus- ja sijoitusalan ammatillista täydennyskoulutusta järjestävä organi-
saatio. Koulutusten keskeinen kohderyhmä ovat rahoitus- ja sijoitusalan ammattilaiset – johdosta operatiiviseen henki-
löstöön. 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 
käyännön harjoitustöissä, jotka tehdään tietokoneilla. Seminaareihin on koottu puhujiksi käsiteltävän aihealueen
johtavia asiantuntijoita. Koulutukset pidetään Helsingin keskustassa. 

Sijoitusakatemian henkilökunnalla on pitkä kokemus hyvien koulutustilaisuuksien suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Sijoitusakatemia Oy kuuluu Sijoitustutkimus -ryhmään, joka on Suomen johtava sijoitustoiminnan asiantuntija-
palveluiden tarjoaja. Palvelemme ihmisiä ja organisaatioita sijoitustoiminnan suunnittelun ja seurannan, varainhoidon 
kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Sijoitustutkimus -ryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta 
www.sijoitustutkimus.fi.


