
 

 

  

 

TiVaKo® 2022 – ilmoittaudu nyt! 
 

Perinteinen ja suosittu Tietotekniikan valvonnan ja kontrollien (TiVaKo) koulutus järjestetään jälleen 2022. 

 

2.2.2022 – 3.3.2022 (6 kurssipäivää) 

TiVaKo-koulutus 
 

Tietotekniikan valvonnan ja kontrollien koulutus (TiVaKo) on tietohallinnon valvonta- ja kontrollialan de facto - 

koulutuskokonaisuus, jolla opastetaan, kuinka tietojenkäsittelytoimintaa kehitetään, hallitaan, valvotaan ja tarkastetaan 

alan parhaiden mallien ja standardien mukaisesti. TiVaKo-koulutus sisältää perusteita kaikista ISACAn myöntämien 

sertifikaattien osa-alueista: tietojärjestelmätarkastuksesta, tietoturvan johtamisesta, tietohallinnosta ja tietotekniikan 

riskienhallinnasta. 

Kohderyhmä  
 
TiVaKo-koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat organisaation tietohallinnosta, tietojärjestelmistä, 

tietoturvallisuudesta, käyttötoiminnasta, tietotekniikkahankinnoista tai niiden tarkastamisesta. Käsittelynäkökulmansa 

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. 

Hinta 
 

• Kaikki kuusi kurssipäivää (36 CPE) 

o Ei-jäsenet 1390€ + ALV 24% 

o ISACA:n jäsenille ja yhteistyöjärjestöille (IIA, TTRY, OWASP) 750€ + ALV 24% 

o HUOM! 50€ etu mikäli ilmoittautuu koko kurssille viimeistään 10.1.2022  

• Yksittäinen koulutuspäivä (6 CPE) : 290€ + ALV 24% (mahdollista vain ISACA Finlandin yhteistyöjärjestöjen 

jäsenille) 

Koulutuksen sisältö ja osallistuminen 
 

TiVaKo-koulutus koostuu kuudesta luentopäivästä, ja koulutus järjestetään kokonaisuudessaan etänä Google Meet -

palvelua käyttäen. Osaan luentopäivistä voi liittyä ennakkotehtäviä, jotka koulutukseen osallistujat tekevät luentopäivien 

välissä. Luennoijat ovat kokeneita tarkastuksen, valvonnan, kontrollien ja tietoturvallisuuden asiantuntijoita. Luennot 

ovat suomenkielisiä.  

  

• Tietohallinnon teemapäivä (Keskiviikko 2.2.2022) 

• Tietoturvan ja riskienhallinnan teemapäivä (Torstai 3.2.2022) 

• IT palveluiden, projektien ja teknologien teemapäivä (Keskiviikko 16.2.2022) 

• Tietosuojan ja tarkastuksen teemapäivä (Torstai 17.2.2022) 

• Julkishallinnon ja sopimusten teemapäivä (Keskiviikko 2.3.2022) 

• Tarkastuksen teemapäivä (Torstai 3.3.2022) 

 



 

 

  

 

Päivä Teema & ajankohta Kello Ohjelma 
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Tietohallinnon 

teemapäivä 
 

Keskiviikko 2.2.2022  
klo 9–16 

 

(6 CPE pistettä) 

  

9.00 – 9.30 
 

9.30 – 12.00 
 
 
 
 
 

13.00-16.00 

Koulutussarjan avaussanat 
 

Luento 1: Kokonaisarkkitehtuuri liiketoiminnan 
strategisen johtamisen välineenä ja digtalisaation 
apurina. Tarkastelukulmana huomioidaan 
mahdolliset tiedonhallintalain vaikutukset 
kokonaisarkkitehtuuri työhön. 
 

Luento 2: Hyvä tietohallinto-tapa, IT governance, 
due care, COBIT ja muut viitekehykset. 
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Tietoturva- ja 

riskienhallinnan 
teemapäivä 

 

Torstai 3.2.2022 
klo 9–16 

(6 CPE pistettä) 

 

9.00 – 12.00 
 

  
13.00 – 15.00 
 
 
15.00 – 16.00 
 

 

Luento 3: Riskienhallinta ja 
riskienhallintamenetelmät.  
 

Luento 4: Tietoturvallisuuden viitekehykset, 
organisointi ja johtaminen. 
 

Luento 5: ISO27001 hallintajärjestelmä 
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IT-palveluiden, 

projektien ja 
teknologioiden 

 teemapäivä 
 

Keskiviikko 16.2.2022 
klo 9-16 

 
(6 CPE pistettä) 

 

9.00 – 11.00 
 

 11.00 – 12.00 
 

 
13.00 – 14.00 
 

14.00 – 16.00 

Luento 6: IT-palveluiden hankinta/integraatio.  
 

Luento 7: Johdanto esineiden internetistä IoT 
(Internet of Things). 

 
Luento 8: Johdanto lohkoketjuihin. 
 

Luento 9: IT-projektit ja modernit 
projektinhallintamenetelmät 
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Tietosuojan ja 
tarkastuksen 
teemapäivä 

 

Torstai 17.2.2022 
klo 9–16 

 
(6 CPE pistettä) 

 
 

09.00 – 12.00 
 

13.00 – 16.00 

 

 

 
 
Luento 10: Tietosuoja tarkastuksen näkökulmasta 
 

Luento 11:  Johdanto tietojärjestelmätarkastus-
prosessiin, kriteeristö, menetelmät ja työkalut. 
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Julkishallinnon ja 

sopimusten teemapäivä 
 

Keskiviikko 2.3.2022 
 klo 9–16 

 

(6 CPE pistettä) 

 

9.00 – 12.00 
 

  
13.00 – 14.00 
 

14.00 – 16.00 
 

Luento 12: Digiturvallisuus julkisessa hallinnossa, 
VAHTI-toiminta, julkisen hallinnon viitekehykset ja 
toimeenpano-ohjelma. 
 

Luento 13: Katakrin merkitys 
tietoturvatarkastuksessa 

 
Luento 14: Tietojenkäsittelypalvelujen hankintaan 
liittyvät sopimukset 
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Tarkastuksen 
teemapäivä 

 

Torstai 3.3.2022 
klo 9–16 

 

(6 CPE pistettä) 

 

9.00 – 11.00 
 

12.00 – 14.00 
 
14.00 – 16.00 

 

 

Luento 15: IAM, käyttövaltuushallinta ja 
käyttöoikeuksien tarkistus.  
 
Luento 16: Sovelluskehityksen tarkastus. 
 

Luento 17: Tutkinnassa (forensiikka) huomioitavat 
erityispiirteet, Toimittaja-auditoinnin tekeminen 
toimittajaketjuihin, yli sopimusrajojen. Useamman 
viitekehyksen hyödyntäminen auditoinnissa tai 
auditoinnin osissa. 

 
Koulutussarjan päätös 

Järjestäjä pidättää oikeuden kurssin sisältömuutoksiin. 

 

 

 


