
SOPIMUS TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN IT-TOIMINTOJEN LIITTÄMISESTÄ 
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN 
YHDISTETTYIHIN IT-TOIMINTOIHIN

Teknillinen korkeakoulu (jäljempänä TKK) ja Helsingin kauppakorkeakoulu (jäljempänä HSE) sekä 
Taideteollinen korkeakoulu (jäljempänä Taik) ovat sopineet Taik:n IT-toimintojen yhdentämisestä 
Innovaatioyliopiston valmisteluvaiheen (1.1.2008 – 31.12.2009) ajaksi HSE:n ja TKK:n yhdistettyihin 
IT-toimintoihin seuraavaa 

1. Taik liittyy TKK:n ja HSE:n keskenään 19.12.2007 sopimaan IT-yhteistyöhön 
kolmanneksi tasavertaiseksi osapuoleksi 1.9.2008 alkaen.

2. Taik:n IT-toiminnat yhdistetään TKK:n ja  HSE:n yhdistettyihin IT -toimintoihin siten, 
että yliopistoille luodaan Aalto-korkeakoulun valmisteluvaiheen ajaksi yhteinen IT –
strategia, yhteinen tietohallinnon johto ja yhteinen it-palvelutuotanto. Taik toteuttaa 
tietohallintojohtajalle ja IT-palvelukeskuksen johtajalle vastaavat virkajärjestelyt kuin 
HSE ja TKK ovat toteuttaneet (kohta 3.3 alla).

2.1 Taik:n tietohallintopäällikkö siirtyy yhteiseen tietohallintoon tietohallintojohtajan 
varamieheksi ottaen vastuulleen hallinnollisten asioiden ryhmän.

2.2 Taik:n IT-henkilöstö siirtyy erikseen määritellyllä tavalla joko yhteiseen tietohallintoon ja 
IT-palvelukeskukseen.

2.3 Kuten HSE:n ja TKK:n sopimuksessa on sovittu, säilyvät henkilöstön työsuhteet 
Taik:ssa. Samoin säilyvät myös heidän työpisteensä.

3. Kolmen yliopiston yhteistyö toimii seuraavasti

3.1. Yliopistoilla on  tietohallintojohtaja, jolla on valtuudet toimia jokaisessa yliopistossa. 
Hänen alaisuudessaan toimii yliopistojen tietoturva- ja it-kehityshenkilöstö sekä it 
-projektihenkilöstö. Tietohallintojohtaja on palvelussuhteessa HSE:hen.

3.2. Yliopistoille on muodostettu IT-palvelukeskus, joka on yliopistojen yhteinen erillislaitos. 
Sitä johtaa IT-palvelukeskuksen johtokunta ja johtaja, joka on  palvelussuhteessa 
TKK:hon.
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3.3. TKK on perustanut hallinto-osastoonsa tietohallintoyksikön, johon on siirretty TKK:n 
entisestä atk-keskuksesta tietoturvaryhmä ja eTKK-projektin henkilöstö. 
Tietohallintoyksikön johtamista varten on luotu määräaikainen, osa-aikainen virkasuhde 
HSE:n palveluksessa olevalle tietohallintojohtajalle. Hänelle luodaan vastaava 
palvelussuhde TaiK:iin. 

HSE on luonut omaan organisaatioonsa määräaikaisen, osa-aikaisen johtajan 
virkasuhteen TKK:n palveluksessa olevalle entisen atk-keskuksen johtajalle.  Hänelle 
luodaan vastaava palvelussuhde TaiK:iin.  

Muun henkilökunnan palvelussuhteet säilyvät ennallaan kohdistuen siihen yliopistoon, 
mihin ne kohdistuvat yhteisen toiminnan alkaessa. Kaikki työntekijät ovat jatkaneet 
1.1.2008 alkaen aluksi nykyisissä tehtävissään kuuluen joko tietohallintoyksikköön tai 
IT-palvelukeskukseen. Uutta henkilökuntaa voidaan  palkata tämän sopimuksen 
mukaisesti  tarpeen mukaan kummankin yliopiston palvelussuhteeseen. Nämä uudet 
työntekijät sijoittuvat tehtäviensä mukaan joko tietohallintoyksikköön tai IT–
palvelukeskukseen. 

3.4. Yliopistoille on muodostettu yhteinen tietohallinnon johtoryhmä. Johtoryhmässä on 
edustettuna jokaisessa yliopistoissa oleva alan asiantuntemus sekä it-käyttäjien ja 
opiskelijoiden edustus. Johtoryhmään on myös mahdollista nimittää ulkopuolisia 
riippumattomia edustajia. Kolmanneksen  tietohallinnon johtoryhmän jäsenistä on 
asettanut kummankin yliopiston rehtori kaksivuotiseksi toimikaudeksi. Tietohallinnon 
johtoryhmässä puhetta johtaa vuoden kerrallaan aluksi TKK:n, sitten HSE:n rehtorin 
määräämä puheenjohtaja. 

3.5. Tietohallintojohtajana toimii 1.1.2008 alkaen HSE:n nykyinen tietohallintojohtaja. 
Tarvittaessa uuden tietohallintojohtajan nimittää HSE:n hallitus tietohallinnon 
johtoryhmän esityksestä. 

Tietohallintojohtajan tehtävät ovat:

1. huolehtia yliopistojen tietohallinto- ja tietoturvallisuusasioista
2. johtaa tietohallintohenkilökunnan toimintaa
3. päättää tietohallinnon määrärahojen käyttämisestä tietohallinnon johtoryhmän 

hyväksymien perusteiden mukaisesti
4. tehdä esitys tietohallintoon kuuluvan viran täyttämisestä ja virkamiehen 

ottamisesta virkasuhteeseen määräajaksi tai työsopimussuhteeseen ottamisesta
5. toimia tarvittaessa it-keskuksen johtajan sijaisena

3.7.. IT -palvelukeskuksen johtajana on aloittanut 1.1.2008 TKK:n entisen atk-keskuksen 
johtaja. It-palvelukeskuksen johtajan nimittää tarvittaessa sitä hallinnoivan yliopiston 
(TKK) hallitus IT – palvelukeskuksen johtokunnan esityksestä. 

4. Yliopistot vahvistavat yhtäpitävästi yhteisen It-palvelukeskuksen johtosäännön. 
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5 Yhteisten palvelujen hankinnat rahoitetaan vuoden 2007 kota-tietokannasta saatujen 
henkilötyövuosien suhteessa. Vain yhtä yliopistoa tukevien palvelujen hankinnat maksaa 
yliopisto yksin.

6. Yliopistojen tietoverkot yhdistetään niin. että yliopistoille muodostuu yhteinen 
7. sisäverkko.

8. Tämä sopimus tulee voimaan, kun jokaisen yliopiston hallitus on sen hyväksynyt ja vahvistanut 
tähän liittyvän IT-palvelukeskuksen johtosäännön.

9. Mikäli Aalto-korkeakoulun perustaminen kariutuu, tämä sopimus raukeaa ja sopimusosapuolet 
neuvottelevat IT – toimintojensa mahdollisista yhteisistä järjestelyistä erikseen.

10. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla.

Tätä sopimusta on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kullekin 
sopimusosapuolelle.

Espoossa 16 päivänä kesäkuuta 2008

Teknillinen korkeakoulu

Vararehtori Kalevi Ekman Hallintojohtaja Esa Luomala

Helsingin kauppakorkeakoulu

Rehtori Eero Kasanen Hallintojohtaja Esa Ahonen

Taideteollinen korkeakoulu

Rehtori Yrjö Sotamaa Hallintojohtaja Pekka Saarela
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