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Kyberturvallisuus rakentuu kyvystä ymmärtää, tunnistaa
ja lisätä yrityksen tai organisaation tietoturvallisuutta ja
henkilöstön osaamista. Ohjelman aikana kehität ja rakennat yrityksen kykyä ja kestävyyttä kohdata kyberturvallisuuden kasvavat haasteet yhdessä koko johtoryhmän
kanssa.
Kyberturvallisuus on paljon enemmän kuin turvaamista
ja suojaamista; se on havainnointia, ennakointia, kykyä
reagointiin ja oikea-aikaista viestintää kyberoperaatioiden
ennaltaehkäisemiksi. Kyberturvallisuuden johtajana kasvatat koko yrityksen ennakoivaa kykyä sietää poikkeus- ja
häiriötekijöitä sekä hallita kriisitilanteita.
Koulutuksen aikana suoritetaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon avulla koulutuksen opit viedään suoraan käytäntöön.
KENELLE TUTINTO SOVELTUU?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto/
Cyber Master sopii henkilöille, joilla on mahdollisuus
päättää ja/tai kehittää organisaation tietoturvaa ja viedä
ideoita eteenpäin sovellettavaksi. Koulutus on tarkoitettu
ensisijaisesti organisaation johtoryhmässä toimiville
henkilöille.
TUTKINTOKOULUTUS 30.1.2023–6.3.2024

MIF järjestää yhteistyössä paikallisen oppisopimustoimijan
kanssa Cyber Master -koulutuksen, jossa osallistujat hankkivat uutta osaamista toimintatapoja ja prosesseja kehittämällä ja osallistamalla henkilöstöä yhteistyöhön. Samalla
kehitetään organisaation tietoturvamainetta vahvasti huomioiden yritysten ja asiakkaiden tietoturvatarpeet.

Lisätiedot:
Tutkinto ja muut käytännön kysymykset:
Anders Starck, anders.starck@mif.fi,
p. 040 504 4446
Kybersisältöön liittyvät kysymykset:
Pertti Jalasvirta, pertti@cyberwatchfinland.fi
p. 0400 556 724
Oppisopimukseen liittyvät kysymykset:
Päivikki Romero-Gotor, paivikki.romero@mif.fi
p. 041 466 6059
HYÖDYT JA TAVOITTEET

• Opit kyberturvallisuuden perusperiaatteet ja
toimintatavat omien projektiesi läpiviemiseen ja
kehittämiseen.
• Kehität omaa työtäsi, organisaatiosi tietoturvaprosesseja ja yrityksen tietoturvabrändiä.
• Sinusta kasvaa organisaatiosi kyberjohtaja.
• Saat valmiuksia johtamisen vuorovaikutustaitoihin ja
osaamista ryhmätyötaitoihin.
• Saat tukea tietoturvan kehittämistyöhön: teoriaa,
menetelmiä ja käytännön kokeiluja.
• Saat mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia.
KOULUTTAJAT

Kouluttajina toimivat Cyberwatchin ja MIFin arvostetut
asiantuntijat.
KOULUTUSPAIKKA

Management Institute of Finland MIF Oy,
Mannerheimintie 15, Helsinki ja verkkokoulutus
HINTA JA HAKU

Kysy lisää MIF/Mari Peitsara, p. 050 305 3999,
mari.peitsara@mif.fi
Hakuaika on käynnissä ja jatkuu 11.1.2023 saakka.

Lisätietoa koulutusohjelmasta: Mari Peitsara, p. 050 305 3999, mari.peitsara@mif.fi

Me MIFissä haluamme mahdollistaa urallasi etenemisen ja ammatissasi kehittymisen. Kehitämme osaamistasi tarjoamalla
työelämässä korkealle arvostettuja koulutus- ja kehittämisratkaisuja. Opiskelu meillä on helppoa, se onnistuu joustavasti työn ohessa.
Mahdollisia oppimisreittejä on monia. Mitä sinä haluaisit oppia? Tutustu: mif.fi/mif-tutkinnot/

MIF pidättää oikeuden muutoksiin.

Nyt, enemmän kuin koskaan kyberturvallisuudella on jopa ratkaiseva vaikutus organisaation toimintaan ja tulevaisuuteen.
Cyber Master -koulutus laajentaa ymmärrystäsi kyberturvallisuuden moniulotteisesta uhasta ja keinoista turvata organisaatiosi toimintaa.

