TiVaKo® 2018
Tietotekniikan valvonnan ja kontrollien koulutus (TiVaKo) on tietohallinnon valvonta- ja
kontrollialan de facto -koulutuskokonaisuus, jolla opastetaan, miten
tietojenkäsittelytoimintaa 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 koulutus on yli
20-vuotisen taipaleensa aikana saavuttanut alan ammattikurssin aseman.
Vuoden 2018 TiVaKo-koulutusta on uusittu vastaamaan paremmin alan ammattilaiseksi
pyrkivien koulutustarpeita. Vuoden 2018 TiVaKo-koulutus sisältää perusteita kaikista
ISACA:n myöntämien sertifikaattien osa-alueista: tietojärjestelmätarkastuksesta, tietoturvan
johtamisesta, tietohallinnosta ja tietotekniikan riskienhallinnasta.
TiVaKo-koulutuksen lisäksi vuoden 2018 keväällä järjestetään ISACA:n CISA-sertifioinnin
valmennuskoulutus ja kysynnän mukaan myös CRISC- ja CGEIT-sertifiointien
valmennuskoulutukset.
CISM-valmennuskoulutuksen järjestää KPMG. Tiedot koulutuksesta ilmoitetaan KPMG:n
sivustolla.

Kohderyhmä
TiVAKo-koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat organisaation tietohallinnosta,
tietojärjestelmistä, tietoturvallisuudesta, käyttötoiminnasta, tietotekniikkahankinnoista tai niiden
tarkastamisesta. Käsittelynäkökulmansa vuoksi koulutus soveltuu monille muillekin tietotekniikkaalan 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 (24.-25.1.2018, 14.-15.2.2018 ja 7.-8.3.2018)
Osaan luentopäivistä voi liittyä ennakkotehtäviä, jotka koulutukseen osallistujat tekevät
luentopäivien välissä. Luennoijat ovat kokeneita tarkastuksen, valvonnan, kontrollien ja
tietoturvallisuuden asiantuntijoita. TiVaKo-koulutus käynnistyy tammikuussa ja siihen kuuluvat
luennot ovat suomenkielisiä.
Luentojen aiheina ovat mm. IT Governance, IT-palvelujen hallinta, tietoturvallisuuden hallinta,
riskien hallinta, toiminnan jatkuvuus, strateginen suunnittelu, häiriö- ja ongelmatilanteiden hallinta,
hankinnat ja kilpailutus, ulkoistaminen, säädökset, sopimukset, hankkeiden ja projektien hallinta
sekä kokonaisarkkitehtuuri.

Sertifiointitutkintojen valmennuskoulutukset
TiVaKo-koulutus tukee valmistautumista ISACA:n myöntämien sertifiointien (CISA, CISM, CGEIT ja
CRISC) tutkintokokeisiin. ISACA Finland järjestää CISA-valmennuskoulutuksen ja riittävän
osallistujamäärän täyttyessä myös CRISC- ja CGEIT-valmennuskursit. CISMvalmennuskoulutuksen järjestää KPMG.
Tarkemmat tiedot sertifioinneista, ilmoittautumisesta ja ajankohdista löytyvät osoitteesta:
www.isaca.org.
Kukin valmennuskoulutus koostuu 2-3 luentopäivästä sekä harjoituskokeesta. Koulutukset
pidetään englanniksi. Koulutuksen toteutumisesta sekä luentopäivät ilmoitetaan viimeistään
tammikuussa 2018.

Koulutusmaksut
TiVaKo-koulutus (6 päivää):

• 1.590 euroa + ALV
• 1.190 euroa + ALV ISACA Finlandin jäsenet
• Yksittäinen TiVaKo-teemapäivä: 390 euroa + ALV (Huom! Tämä vaihtoehto mahdollista
ainoastaan ISACA Finlandin ja yhteistyöjärjestöjen jäsenille)
Huom! Samasta organisaatiosta TiVaKo 2018 -koulutuksen jokaiselle teemapäivälle osallistuvista
vain yksi maksaa täyden hinnan ja muut saavat 25 % alennuksen. Kirjaa imoittautumislomakkeen
kohtaan ‘Muuta huomioitavaa’ alennuskoodi: -25% ryhmäalennus.
Sertifiointitutkinnon valmennuskoulutus:

• 1.390 euroa + ALV
• 1.240 euroa + ALV ISACA Finlandin jäsenille

Lisätiedot, ilmoittautuminen ja jäseneksi liittyminen
TiVaKo- sekä sertifiointivalmennuskoulutukseen ilmoittaudutaan Tietojärjestelmien
tarkastus ja valvonta ry:n sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta 8.1.2018 mennessä
TÄSTÄ LINKISTÄ.
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 ja
osallistumisoikeuden ajankohtaisia aiheita käsitteleviin jäsenkokouksiin. Aktiivinen jäsen pääsee
myös vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Liittyminen tapahtuu
kansainvälisen ISACA:n sivujen kautta.
Tivako-koulutukseen ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta 8.1.2018 menessä.
Myöhemmistä peruutuksista laskutamme 390 euroa + ALV. Mikäli ilmoittautumista ei peruuteta,
eikä ilmoittautunut osallistu koulutukseen, laskutamme koko koulutusmaksun. Koulutukset
järjestetään Helsingissä, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry pidättää itsellään oikeuden muutoksiin ja
mahdollisuuden peruuttaa koulutukset, mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty.
Lisätiedot: info@isaca.fi

TiVaKo® 2018 -koulutus

24.1.2018 klo 9–16

9–9:30 Koulutussarjan avaus (Markku Kaskenmaa)

Tietohallinnon
teemapäivä

9:30–12 Kokonaisarkkitehtuuri (Patrik Maltusch)
- liiketoiminnan strategisen johtamisen välineenä
- julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin viitekehys

25.1.2018 klo 9–16
IT- ja tietoturvariskien teema-päivä

13–16 Hyvä tietohallintotapa (Markus Leinonen)
- IT Governance
- COBIT
- muut viitekehykset
9–12 Kyberturvallisuus (Jukka Eklund)
- turvallisuusjärjestelyt
- hyökkäysten torjunta

IT-palveluiden ja projektien
teemapäivä

13–16 IT-riskien ja tietoturvallisuuden hallinta (Helvi Salminen)
- IT-riskienhallinta
- tietoturvallisuuden johtaminen ja hallinta
- tietoturvallisuuden viitekehykset
9–12 IT-palvelut (Aale Roos)
- ITIL
- ISO 20000
- Kehityssuunnat
- IT4IT

15.2.2018 klo 9–16

13–16 IT-projektien riskinhallinta (Kari Helislahti)
- DevOps
- Lean/agile
9–10.30 Yksityisyydensuoja (Markku Kaskenmaa)

14.2.2018 klo 9-16

Tietosuojan
teemapäivä

10.30–12 EU:n uusi tietosuoja-asetus (Kaisa Keski-Vähälä)
13-16 Tietosuojaa käytännössä (Mirva Peltola & Henri Laaksonen)

7.3.2018 klo 9–16
Valtionhallinnon ja
sopimushallinnan
teemapäivä
8.3.2018 klo 9–16
Tarkastuksen
teemapäivä

(pilvipalvelut, CIO näkökulma, asiakastiedon suojaaminen)
9–12 Valtionhallinnon viitekehykset, tietoturvatasot ja ICT-varautuminen
(Kimmo Rousku)
13–16 Tietojenkäsittelypalvelujen hankintaan liittyvät sopimukset
(Kari-Matti Lehti)
Tietojärjestelmätarkastusprosessi (Kristian Siljander)
Käyttövaltuushallinnan ja käyttöoikeuksien tarkastus (Jani Heikkala)
Tietojärjestelmätarkastus osana sisäistä tarkastusta (Jani Heikkala)

