
CIA-sertifikaatti on investointi omaan ammattitaitoon 
 
CIA-valmennuksen suosio ja CIA-sertifioitujen tarkastajien määrä on noussut vuosia jo tasaisesti. 
CIA onkin yksi ilmeisemmistä tavoista investoida omaan ammattitaitoon ja kehittää ammatillista 
osaamista. Toimistolle saapuu tasaisesti kysymyksiä koskien CIA-tutkintoa ja siihen liittyvää 
yhdistyksen tarjoamaa valmennusta. Ohessa muutama ajatus yleisimpiin kysymyksiin. 
 
Kannattaako CIA-tutkinto tehdä, jos on toiminut jo pitkään sisäisen tarkastajan tehtävissä? 
Ehdottomasti kannattaa. Pitkällä tarkastuskokemuksella on tentissä ja valmennuksessa usein 
hyötyä. On helpompi laittaa teoriaa käytäntöön ja joskus jopa hieman haastaa kurssimateriaalissa 
esitettyjä näkökohtia. Mielestäni suurin hyöty kokeneelle tarkastajalle CIA-valmennuksessa on se, 
että se pakottaa haastamaan omia opittuja tapoja ja näkökulmia. Samalla se on selkeä investointi 
oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
 
Nouseeko palkka CIA-sertifikaatin myötä? 
Global IIA:n tekemän kyselyn mukaan CIA-tutkinnon suorittanut tarkastaja tienaa 40% enemmän 
kuin ei-sertifioitu. Suomalaisen tarkastusalan kohdalla uskoisin suurimman hyödyn olevan siinä, 
että yhä useammassa sisäisen tarkastajan tehtävänkuvassa CIA-kirjaimet ovat vahva suositus tai 
jopa edellytys, tai niillä on aikakin mahdollista erottautua positiivisesti työmarkkinoilla.    
 
Voiko englanninkielisestä CIA-tentistä suoriutua, vaikka työskentelykieli onkin suomi? 
Vaikka englanninkielinen ”tarkastus jargon” ei olisi vielä täysin hallussa, se ei missään nimessä ole 
syy jättää osallistumatta CIA-tenttiin. Kielen kyllä oppii, kun vain antaa riittävästi aikaa materiaalin 
läpikäymiseen. CIA-valmennus toteutetaan suomeksi englanninkielisillä materiaaleilla. Tästä on 
ollut monelle kokelaalle valtavasti hyötyä. Terminologia tulee tutuksi valmennuksen myötä ja 
valmennuksessa keskitytään avainterminologiaan sekä pohditaan yhdessä haastavia 
käännöskysymyksiä. 
 
Onko CIA:sta hyötyä sisäisen tarkastajan uran jälkeen? 
Moni jättää CIA-sertifioinnin tekemättä koska ei ole varma, kuinka pitkään aikoo toimia 
tarkastustehtävissä. Itse tein vuoden 2013 lopussa CIA:n ja en ehtinyt päivääkään tehdä 
aikaisempia tarkastuspäällikön tehtäviä sertifioituna, sillä sain yllättäen ennalta odottamattoman 
työmahdollisuuden, johon oli pakko tarttua. En koskaan kokenut kuitenkaan, että tilanne olisi 
harmittanut – päin vastoin, nyt taas vuosien jälkeen tehdessäni sisäisen tarkastuksen parissa, on 
CIA-tutkinto ammatissani korvaamaton.  
 
Kannattaako osallistua CIA-valmennukseen vai opiskella itsenäisesti? 
CIA on täysin mahdollista suorittaa menestyksekkäästi osallistumatta valmennukseen – tämä vain 
vaatii enemmän kurinalaisuutta, itsenäistä opiskelua ja ennen kaikkea motivaatiota. Yksi 
valmennuksen suurin hyöty osallistujille on nimittäin ryhmäpaine ja yhdessä onnistuminen. 
Valmennuksen aikana suurin osa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti. Ryhmän kesken tehdään 
harjoitustenttejä ja kotitehtäviä. Suurin hyöty valmennukseen osallistumisesta on monelle 
kokelaalle ollut se, että se ”pakottaa” tekemään töitä tentin valmistautumisen eteen. 
Valmennuksen ansiosta monelle kynnys ilmoittautua ja marssia tenttiin madaltuu huomattavasti. 
Myös vertaistuki on korvaamatonta – moni pitää yhteyttä kurssikavereihin myös valmennuksen 
jälkeen.  
 



Seuraava CIA-valmennus starttaa maaliskuussa. Lue lisää täältä.  
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