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Kuka tai mikä on ISACA
Esko Nuutila,
PSP sisäinen tarkastus

ISACA, Information Sys-
tems Audit and Control
Association (Tietojärjestel-
mien tarkastus ja valvonta ry)
on kansainvälinen yhdistys,
johon kuuluu tietojärjestel-
mien tarkastuksen, valvonnan
ja tietoturvallisuuden ammat-
tilaisia. Yhdistyksen tavoittee-
na on kehittää ja edistää
tietojärjestelmätarkastusta,
tietoturvallisuutta ja hyvää
tietojärjestelmien rakentamis-
ja tietojenkäsittelytapaa sekä
ylläpitää ja edistää jäsentensä
ammattitaitoa.

ISACA on myös ylpeä kan-
sainvälisesti tunnustetusta tieto-
järjestelmätarkastajan tutkinnos-
ta. Certified Information System
Auditor , CISA  - tutkinto tun-
netaan koko maailmassa ja moni
työnantaja pitää sitä työnsaannin
ja uralla edistymisen edellytyk-
senä.

ISACA on maailmanlaajuinen
organisaatio. Se on perustettu
vuonna 1969 ja sillä on jo noin
18 000 jäsentä yli sadassa maas-
sa. ISACA on jakautunut 10
alueeseen, joissa on noin 160
paikallisyhdistystä. Jokainen
paikallisyhdistys on itsenäinen ja
valitsee vuosittain hallituksen,
joka hoitaa yhdistyksen toimin-
taa ammatin kehittämisen ja
koulutuksen lähtökohdista. Suo-
men yhdistys, Tietojärjestelmien
tarkastus ja valvonta ry, perus-

tettiin vuoden 1988 lopulla.
Jäsenmäärä on kasvanut
tasaisesti ja on saavuttanut 150
jäsenen rajan.

ISACA:lla on kaksi tavoitet-
ta: toisaalta lisätä jäsentensä
omaa tietämystä ja toisaalta
jakaa tietämystä ja kokemuksia
muiden kanssa.

ISACA järjestää jäsenko-
kouksia, koulutustilaisuuksia ja
seminaareja sekä Suomen pai-
kallisjärjestön että pääjärjestön
toimesta.

ISACA julkaisee kahta
englanninkielistä lehteä. IS
Audit & Control Journal ilmes-
tyy 6 kertaa vuodessa ja sisältää
artikkeleita tietojärjestelmien
tarkastuksesta ja turvaamisesta.
Global Communique puolestaan
ilmestyy 4 kertaa vuodessa ja
sisältää ajankohtaisia asioita
yhdistyksestä. Lisäksi Suomen
paikallisyhdistys julkaisee kaksi
kertaa vuodessa ilmestyvää
jäsenlehteä.

Certified Information
Systems Auditor, CISA

CISA-tutkinto on ainoa kan-
sainvälisesti tunnustettu tietojär-
jestelmätarkastuksen, -valvon-
nan ja -turvallisuuden sertifi-
ointitutkinto. Tutkinnon tarkoi-
tuksena on arvioida henkilön
kykyä tietojärjestelmätarkastuk-
sen alueella. Aktiivisesti CISA-
arvoaan ylläpitää noin 10 000
ammattilaista, joista Suomessa
runsaat 40.

Vuoden 1998 tutkinto järjes-
tetään lauantaina 13. kesäkuuta
yli 150 testipaikassa noin 50 eri
maassa. Koe sisältää 200 moni-
valintakysymystä, joihin vas-
tausaikaa on neljä tuntia. Hy-
väksytty taso on noin 75% ky-
symyksistä oikein. CISA-nimike
myönnetään niille kandidaateille,
jotka läpäisevät kokeen ja joilla
on vähintään viiden vuoden
kokemus tietojärjestelmien tar-
kastamiseen, valvontaan tai tur-
vallisuuteen liittyvistä amma-
teista. CISA-tutkinnon voi suo-
rittaa, vaikka kokemusvuodet
eivät olisikaan täynnä.

CISA-kandidaattien valmis-
tautumisen tueksi ISACA jul-
kaisee vuosittain itseopiskelu-
materiaalia. Lisäksi Suomen pai-
kallisyhdistys käynnisti tammi-
kuussa 9. kerran perinteisen
Tietotekniikan valvonta ja kont-
rollit -koulutussarjan. Koulutuk-
sen perusosan jälkeen järjeste-
tään erityinen CISA-valmennus-
osa.

Lisätietoja yhdistyksestä, sen
toiminnasta ja julkaisutarjonnas-
ta löytyy ISACA:n kotisivulta,
WWW.ISACA.ORG
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