
 

 

  

 

  

 

 
Tietotekniikan valvonnan ja kontrollien koulutussarja 
TiVaKo® 2017 

  
TiVaKo on tietohallinnon valvonta- ja kontrollialan de facto -ammattikurssi, jolla 
opastetaan, miten IT-toimintoja kehitetään, hallitaan, valvotaan ja tarkastetaan alan 
parhaiden mallien ja standardien mukaisesti.  

Tietohallinnon, -järjestelmien ja -tekniikan vaatimustenmukaisuus, vaikuttavuus, 
taloudellisuus, tehokkuus, turvallisuus ja laatu ovat teemoja, joiden myötä ISACA Finland 
Chapterin (Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry) TiVaKo-koulutussarja on yli 20-vuotisen 
taipaleensa aikana saavuttanut alan ammattikurssin aseman. Vuoden 2017 TiVaKo-koulutusta 
on uusittu vastaamaan paremmin alan ammattilaiseksi pyrkivien koulutustarpeita uudistamalla 
koulutuksen sisältöä. Vuoden 2017 TiVaKo-koulutus sisältää perusteita kaikista ISACA:n 
myöntämien sertifikaattien (CISA, CISM, CGEIT ja CRISC) osa-alueista, eli tietojärjestelmä-
tarkastuksesta, tietoturvan johtamisesta, tietohallinnosta ja tietotekniikan riskienhallinnasta. 
TiVaKo-koulutuksen lisäksi vuoden 2017 keväällä järjestetään ISACA:n CISA-sertifioinnin 
valmennuskurssi ja kysynnän mukaan myös CRISC- ja CGEIT-sertifiointien valmennuskurssi/-
kursseja. CISM-valmennuskurssin järjestää KPMG. Tiedot koulutuksesta ilmoitetaan KPMG:n 
sivustolla. 

 

Kohderyhmä 

 
TiVAKo-koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat organisaation tietohallinnosta, 
tietojärjestelmistä, tietoturvallisuudesta, käyttöpalveluista, tietotekniikkahankinnoista tai niiden 
tarkastamisesta.  Lähestymistapansa vuoksi koulutus soveltuu monille muillekin tietotekniikka-alan 
ammattilaisille kuten suunnittelijoille ja konsulteille. Tietotekniikka- ja järjestelmätoimittajille koulutus 
tarjoaa näkökulman, jota asiakkaat yhä enemmän odottavat ja arvostavat. Tilintarkastajille ja sisäisille 
tarkastajille TiVaKo antaa hyvät perusteet tietojärjestelmien ja -tekniikan ymmärtämiseen. 

TiVaKo®-koulutus 

 
TiVaKo-koulutus koostuu kuudesta luentopäivästä. Osaan luentopäivistä voi liittyä ennakkotehtäviä, 
jotka kurssin osallistujat tekevät luentopäivien välissä. Luennoijat ovat kokeneita tarkastuksen, 
valvonnan, kontrollien ja tietoturvallisuuden asiantuntijoita. TiVaKo-koulutus käynnistyy helmikuussa ja 
siihen kuuluvat luennot ovat suomenkielisiä.  

TiVaKon luennot sisältävät kaikkiin ISACA:n järjestämiin sertifiointitutkintoihin (CISA, CISM, CGEIT ja 
CRISC) liittyviä aihealueita. 

Luentojen aiheina ovat mm. IT Governance, IT-palvelujen hallinta, tietoturvallisuuden hallinta, riskien 
hallinta, toiminnan jatkuvuus, strateginen suunnittelu, häiriö- ja ongelmatilanteiden hallinta, hankinnat 

https://events.kpmg.fi/koulutukset.html
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ja kilpailutus, ulkoistaminen, säädökset, sopimukset, hankkeiden ja projektien hallinta sekä 
kokonaisarkkitehtuuri. 

TiVaKo-kurssin luentopäivät ovat helmi-, maalis- ja huhtikuussa (kaksi päivän luentoa per 
kuukausi peräkkäisinä päivinä). Tarkemmat päivät ja niiden sisältö ilmoitetaan joulukuussa.  
 

Sertifiointitutkintojen valmennuskurssit 

 
TiVaKon valmennuskurssit tukevat valmistautumista ISACA:n järjestämien sertifiointien (CISA, CISM, 
CGEIT ja CRISC) tutkintokokeisiin. ISACA Finland järjestää CISA-valmennuskurssin ja riittävän 
osallistujamäärän täyttyessä myös CRISC- ja CGEIT-valmennuskurssin/-kursseja. CISM-
valmennuskurssin järjestää KPMG. 

Sertifiointikokeet järjestetään toukokuussa, joten valmennuskurssien ajankohta on ihanteellinen 
kokeisiin valmistautuville. Lisätietoa sertifiointiohjelmista löydät osoitteesta www.isaca.org. 

Kukin valmennusosa koostuu 2-3 luentopäivästä sekä harjoituskokeesta. Koulutukset pidetään 
englanniksi.  

Valmennuskurssien toteutumisesta, ml. luentopäivät ilmoitetaan viimeistään tammikuussa.  

Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ja mahdollisuuden 
peruuttaa kurssin tai kursseja, mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty. 
 

Kurssimaksut  

 
TiVaKo kurssi (6 päivää): 
1.590 euroa + ALV (ISACA Finlandin jäsenille 1.190 euroa + ALV) 

Yksittäinen TiVaKo®-koulutuspäivä: 490 euroa + ALV (ISACA Finlandin ja yhteistyöjärjestöjen 
jäsenille). Tulossa on mm. yksityisyydensuoja-teemapäivä, joka on mahdollista ostaa erikseen. 
 
Sertifiointitutkinnon valmennuskurssi: 
1.390 euroa + ALV (ISACA Finlandin jäsenille 1.240 euroa + ALV) 

 

Lisätiedot, ilmoittautuminen ja jäseneksi liittyminen 

 
TiVaKo-kursseihin ilmoittaudutaan Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry:n sähköisen 
ilmoittautumislomakkeen kautta TÄSTÄ LINKISTÄ 10.1.2017 mennessä. 

 
Ilmoittautuessa kannattaa samalla liittyä ISACAn ja Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry:n 
jäseneksi. Jäsenmaksulla saat heti merkittävän alennuksen koulutussarjan hinnasta, sertifiointien 
tutkintomaksuista, alennuksia muista koulutustilaisuuksista ja alan kirjallisuudesta sekä 
osallistumisoikeuden ajankohtaisia aiheita käsitteleviin jäsenkokouksiin. Aktiivinen jäsen pääsee myös 
vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Liittyminen tapahtuu kansainvälisen 
ISACA:n sivujen (www.isaca.org) kautta. Jäsenmaksu on helpoin maksaa luottokortilla suoraan 
liittymisen yhteydessä. Erikseen pyytämällä jäsenmaksusta saa myös paperilaskun. 
 

http://www.isaca.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSykTYSvKhFuSld9OZeL_WXnOgN0TFCP3ljl2-FBtADBmmcg/viewform?usp=send_form
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Kurssien ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta 10.1.2017 saakka. Peruutukset tulee lähettää 
ISACA Finlandille osoitteeseen: info@isaca.fi 
 
Myöhemmistä peruutuksista laskutamme 150 euroa + ALV. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta eikä 
ilmoittautunut osallistu koulutukseen, laskutamme koko kurssimaksun. 
Koulutukset järjestetään Helsingissä, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.  
 
Lisätiedot: info@isaca.fi 
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