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 TIETOHALLINNON JOHTORYHMÄN KOKOUS 3/2008

Aika torstai 12.6.2008 klo 9.15
Paikka TKK, TUAS-talon kokoushuone 1171-72
Puheenjohtaja professori Olli Dahl
Jäsenet professori Heikki Hämmäinen

hallintojohtaja Esa Luomala
laboratorioinsinööri Heikki Arppe
tekniikan ylioppilas Juuso Laatikainen
vararehtori Timo Saarinen
professori Tomi Dahlberg
toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja
hallintojohtaja Esa Ahonen  (saapui 9.57)
kauppatieteen ylioppilas Tuuli Ylinen

tietohallintojohtaja Markku Kuula
sihteeri Eveliina Olsson

1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 9.17.

2 Asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin.

3 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Liite 1. Tietohallinnon johtoryhmän kokous 2/2008

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4 Ilmoitusasiat

- Tietohallintojohtaja Markku Kuula on luonut vuosikellon tietohallinnon johtoryhmän käsittelyyn
tuotavista asioista.
Liite 2. Tietohallinnon johtoryhmän vuosikello
Liite 3. HSE:n tietojärjestelmät (luottamuksellinen, vain virkakäyttöön, toimitetaan kokoukseen)

- Tapaaminen IT-palvelulaitoksen johtokunnan kanssa klo 12.

- Tietohallinto on linjannut, että TKK:ssa ja HSE:ssä tarjottavat todennusta vaativat palvelut tulee
toteuttaa asianmukaisesti salattua todennusta käyttäen. Asianmukaiseksi katsottavat salaustavat
sovitaan tietohallinnon ja IT-palvelukeskuksen välillä.
Liite 4. Määräys todennustietojen asianmukaisesta suojaamisesta

5 Levypalvelut TKK:n kampuksella
IT-palvelukeskus esittää hankittavaksi yhdistettyä Network Appliancen NetApp Data ONTAP® ja
HP:n EVA 8100 -ratkaisua levypalveluiden alustaksi, alussa 75,6 TB:n (brutto)
tallennuskapasiteetilla.
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Kapasitetti on tarvittaessa helposti ja nopeasti laajennettavissa. Ratkaisu sisältää oletuksena tiedon
deduplikoinnin ja snapshot -toiminnon.

Kotihakemistoille varattava levytila on 5 Gt / henkilö. Henkilökohtaisia levytilannostoja voidaan
tehdä tarvittaessa. Kotihakemisto sisältää käyttäjän itsenä tallentaman materiaalin lisäksi
asetustiedostoja, kuten mahdollisen käyttäjän verkossa olevan profiilin, ohjelmien asetuksia jne.
Kotihakemistoja luodaan vain yksi käyttäjätunnusta kohden ja sen käyttö on riippumatonta
työaseman käyttöjärjestelmästä asiakkaan näkökulmasta. Kotihakemisto on ainoastaan käyttäjän
itsensä käytettävissä. Kotihakemistoja voidaan käyttää

- levyjakojen kautta yliopiston koneilta yliopiston paikallisverkossa
- VPN-yhteyden kautta
- etäkäyttää julkisesta Internetistä esim. selaimen avulla (webfolders-mahdollisuutta tutkitaan)

Ryhmähakemistojen tilantarve määritellään tapauskohtaisesti. Ryhmähakemistot on tarkoitettu
tiedekuntien, laitosten, aineiden, yksiköiden ja projektien yhteiskäyttöön tiedostojen jakamista ja
yhteiskäyttöä varten. Jokaisella ryhmähakemistolla tulee olla omistaja, joka on vastuussa
hakemistoon liittyvistä oikeuksista. Omistaja voi myös evätä hakemiston etäkäytön, mikäli katsoo
sen tarpeelliseksi (huom tietohallinto: tiedon luokittelu ja sen ohjeistus). Ryhmähakemistoja, joihin
käyttäjällä on käyttöoikeudet, voidaan käyttää
- levyjakojen kautta yliopiston koneilta yliopiston paikallisverkossa
- VPN-yhteyden kautta
- etäkäyttää julkisesta Internetistä esim. selaimen avulla (webfolders-mahdollisuutta tutkitaan)

Mahdollisuutta käyttää kotihakemistoa myös henkilökohtaisten www-sivujen säilytyspaikkana
tutkitaan parhaillaan. Sekä kotihakemistot, että ryhmähakemistot varmistetaan IT-palvelukeskuksen
toimesta säännöllisesti.

Tämän lisäksi ratkaisu sisältää snapshot -toiminnon, joka mahdollistaa tiedostojen nopean
palautuksen käyttäjän itsensä toimesta, mikäli palautus tehdään tietyn ajanjakson kuluessa
(tyypillisesti 7 päivää).

Hakemistojen oikeudet määritellään LDAP-hakemistossa (tällä hetkellä oletuksena on Microsoftin
aktiivihakemisto, kunnes IAM-työryhmä saa työnsä päätökseen) sijaitsevien ryhmien perusteella.

LDAP-hakemiston on vaihdettavissa tarpeen vaatiessa. LDAP-hakemiston ryhmät synnytetään
tulevaisuudessa identiteetinhallinta –järjestelmän tietojen perusteella. Jotta ratkaisu tukisi
yhdistymistä, tutkitaan mahdollisuutta perustaa uusi levypalvelu suoraan uuteen yhteiseen
toimialueeseen, jossa pääsynhallinta hoidetaan olemassa olevien toimialueiden ja uuden toimialueen
välisillä luottosuhteilla. Uudesta toimialueesta tulee keskustella ”yhteisen domainin
määrittelyryhmän” kanssa.

Päätös:
Esityksen mukaan sillä poikkeuksella että ostamisen sijaan koneet hankitaan leasing-menettelyllä.

Tiedoksi:
Juhani Markula, Christa Winqvist

6 Salasanojen välittäminen Paven palveluissa

Palvelukeskus Pave tuottaa taloushallintopalveluja jäsenyhteisöilleen, mm Teknilliselle
korkeakoululle (TKK), Helsingin kauppakorkeakoululle (HSE) ja Taideteolliselle korkeakoululle
(TaiK).
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Palveluiden käyttöön liittyviä salasanoja on tarpeen välittää sekä uusille että salasanansa
unohtaneille käyttäjille. Tällä hetkellä osa salasanoista lähetetään salaamattomana sähköpostina,
osin käytettyjen sovellusten rajoittuneista työkaluista johtuen.

Tietohallinnon johtoryhmältä on toivottu linjausta salasanojen välittämistavoista.

Liitteet:
Liite 5. Määräys salasanojen välittämisestä PAVEn palveluissa

Esitys: Salasanoja välitetään liitteenä olevan linjauksen mukaisesti.

Päätös: Esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että kohta Henkilökohtaisella käynnillä palvelupisteessä
muutetaan muotoon: Henkilökohtaisella käynnillä palvelupisteessä, jolloin henkilöllisyys on
todennettava.

Tiedoksi:
Hemmo Rissanen, Minna Manninen, Marjatta Jerkku, lupahallinto, IT-palvelukeskus

Esitys TKK:n tietotekniikkaresurssien ylläpidosta ja tietoturvavastaavien toimenkuvasta

TKK:lla tietotekniikkaresurssien ylläpitoa tekee (IT-palvelukeskus pois lukien) yli 200 henkilöä,
joista osa on ylläpitotyötä varsinaisen toimenkuvansa ohella tekeviä tutkijoita, assistentteja ja
laboratorio-insinöörejä. Yksiköille on nimetty tietoturvavastaavat, mutta heidän toimenkuvaansa ei
ole määritelty.

TKK:n organisaatiouudistus yhdisti pieniä yksiköitä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tässä vaiheessa
on mahdollista järkeistää myös laitoksilla tehtävää ylläpitotyötä ja luoda tietoturva-vastaaville
selkeä toimenkuva. Liitteessä 6. Laitosten ylläpito- ja tietoturvavastaavien tehtävien hoito kuvataan
nyky- ja tavoitetila sekä annetaan esitys ylläpidosta sekä tietoturvavastaavien toimenkuvasta.

Liitteet:
Liite 6. Laitosten ylläpito- ja tietoturvavastaavien tehtävien hoito

Esitys:
Menetellään liitteen 6. Laitosten ylläpito- ja tietoturvavastaavien tehtävien hoito luvun 2
osoittamalla tavalla.

Päätös:
Esitys muotoillaan uudelleen niin, että päätoimisuuden vaatimus poistetaan ja asiantuntijuutta
korostetaan. Uudessa esityksessä painotetaan myös laitosjohtajan vastuuta. Muokattu esitys
hyväksytetään tietohallinnon johtoryhmällä sähköpostitse.

Tiedoksi:
Minna Manninen

7 Kiltojen ja ainejärjestöjen omat verkkoalueet TKK:lla

TKK:n killoilla ja ainejärjestöillä on omia verkkoalueita, jotka ovat pieniä aliverkkoja TKK:n
julkisesta verkosta. Koska ylläpitäjät eivät ole TKK:n henkilökuntaa, verkon ylläpitoon liittyvät
vastuukysymykset ovat epäselviä. Kiltojen ja ainejärjestöjen verkot tulisikin siirtää TKK:n verkon
ulkopuolille esim. ylioppilaskunnan verkkoon.

Liitteet:
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Liite 7. Kiltojen ja ammattiainekerhojen verkot
Liite 8. Antti Laakson kanta Kiltojen palveluihin

Esitys:
Esitetään, että killoille ja ainejärjestöille ei enää tarjota verkkoalueita TKK:n verkosta. Olemassa
olevat verkot siirretään TKK:n verkon ulkopuolelle 1.1.2009 mennessä ja neuvottelut TKY:n,
kiltojen ja ainekerhojen kanssa aloitetaan 15.9.2008 mennessä.

Päätös:
Esityksen mukaan sillä muutoksella, että TKK tarjoaa kaapeliyhteyden jatkossakin killoille. Jos
killat käyttävät omia koneitaan, on niiden käytettävä TKY:n verkkoa, jos taas killoilla on käytössä
TKK:n ylläpitämä kone, se voi olla TKK:n verkossa.

Tiedoksi:
Juhani Markula, Christa Winqvist

8 Microsoft/Google, sähköpostin, levytilan yms. tarjoaminen opiskelijoille

Kuten THJR:n kokouksessa 1/2008 keskusteltiin, useampi toimittaja on tarjonnut HSE:n ja TKK:n
opiskelijoille sähköposti- ja kalenteripalvelua, omaa www-sivutilaa ja levytilaa. Ainoastaan
Microsoft on sitoutunut selkeästi säilyttämään opiskelijoiden identiteetin vain tässä käytössä (eivät
välitä sähköpostiosoitteita esim. mainostarkoituksiin tai käytä niitä omaan rekrytointimainontaan).

Liitteet:
Liite 9. Microsoft Live@edu
Liite 10. Live@edu käyttöönottoprosessi

Esitys:
Esitetään, että HSE ja TKK lähtevät kokeilemaan pienimuotoisesti yhteistyötä Microsoftin
Live@Edu-järjestelmän kanssa. Ensi syksynä HSE:n Mikkelin yksikön opiskelijat siirretään
Live@edu-systeemiin. Jos kokemukset ovat hyviä, laajennetaan käyttöä erikseen tehtävän
suunnitelman mukaan. Tavoitteena on, että kahden vuoden kuluttua kaikki HSE:n ja TKK:n
opiskelijat ovat järjestelmän piirissä.

Päätös: Esityksen mukaan sillä muutoksella, että Google-vaihtoehto selvitetään uudelleen. Mikäli
Google sitoutuu mainostamiskieltoon ja sitoutuu olemaan luovuttamatta opiskelijoiden osoitteita
kolmansille osapuolille, tarjotaan sille samanlainen mahdollisuus kokeiluun. Kokeilujen jälkeen asia
arvioidaan uudelleen.

Tiedoksi:
Juhani Markula, Christa Winqvist

9 Opiskelijakannettavat

Microsoft on tarjonnut yhteistyötä HSE:lle ja TKK:lle, jotta sen opiskelijat voivat ostaa edulliset
kannettavat tietokoneet. Kannettavissa on opiskelua helpottavia ohjelmia, kuten MS Office.
Pakettiin kuuluu myös asianmukaiset tietoturvaohjelmistot.

Liitteet:
Liite 11. Opiskelijakannettavat-MS-Atea Oppilaitosprojekti

Esitys:
Ryhdytään yhteistyöhön liitteessä mainittujen yritysten kanssa opiskelijakannettava-asiassa.

Päätös:
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Esityksen mukaan sillä muutoksella, että opiskelijoille tarjotaan MS-käyttöjärjestelmän sisältävien
koneiden lisäksi mahdollisuus niin halutessaan hankia myös Mac tai Linux -kone.

Tiedoksi:
Juhani Markula, Christa Winqvist

10 Keskustelu: OPM:n Innovaatioyliopistolle myöntämän budjettirahan käyttäminen

OPM on myöntänyt Innovaatioyliopistolle vuodeksi 2009 erillisrahaa 13,9 miljoonaa euroa.
Innovaatioyliopiston projektiryhmä on allokoinut tästä yhden miljoonan euron suuruisen summan
tietohallinnon käyttöön. Määräraha on suunniteltu käytettävän liitteen 12 mukaisesti.

Liitteet:
Liite 12. IY budjetin käyttö

Päätös:
Tietohallinnon johtoryhmä totesi, että budjetti on realistinen.

11 Keskustelu: Taideteollisen korkeakoulun liittäminen osaksi HSE:n ja TKK:n
yhdistettyä tietohallintoa ja it-toimintoja

Taideteollinen korkeakoulu liitetään osaksi HSE:n ja TKK:n yhdistettyä tietohallintoja ja it-
toimintoja. Taideteollisesta korkeakoulusta tietohallintoon ja it-palvelukeskukseen siirtyy noin 20
henkilöä.

Yhdistymisen seurauksena TaiKista tulee edustus tietohallinnon johtoryhmään ja johtoryhmän koko
kasvaa viidellä henkilöllä.

Liitteet:
Liite 13. Sopimus TaiKin it-toimintojen liittämisestä
Liite 14. IT-palvelukeskuksen johtosääntö

Päätös:
Tietohallinnon johtoryhmä totesi, että TaiK tulee tasavertaisena kumppanina mukaan HSE:n ja
TKK:n yhteisiin it-toimintoihin.

12 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään HSE:ssä 19.9.2008, varataan kolme tuntia klo 10–13.

13 Muut asiat
Palvelukeskuksen tapaaminen klo 12.

14 Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52.

Liitteet:
1. Tietohallinnon johtoryhmän kokous 2/2008
2. Tietohallinnon johtoryhmän vuosikello
3. HSE:n tietojärjestelmät (luottamuksellinen, vain virkakäyttöön, toimitetaan kokoukseen)
4. Määräys todennustietojen asianmukaisesta suojaamisesta
5. Määräys salasanojen välittämisestä PAVEn palveluissa
6. Laitosten ylläpito- ja tietoturvavastaavien tehtävien hoito
7. Kiltojen ja ammattiainekerhojen verkot
8. Antti Laakson kanta Kiltojen palveluihin
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9. Microsoft Live@edu
10. Live@edu käyttöönottoprosessi.pdf
11. Opiskelijakannettavat-MS-Atea Oppilaitosprojekti
12. IY budjetin käyttö
13. Sopimus TaiKin it-toimintojen liittämisestä
14. IT-palvelukeskuksen johtosääntö

Käsittelyyn tulevat asiat:
Työasemapolitiikka, esitys johtoryhmän kokoukselle syksyn ensimmäiseen kokoukseen, valmistelussa
otetaan huomioon myös TaiKin käytännöt ja tarpeet
Älypuhelinpolitiikka, esitys johtoryhmän kokoukselle syksyllä, valmistelussa otetaan huomioon myös
TaiKin käytännöt ja tarpeet
IT-tuen yhdistäminen
Keskustelu: Innovaatioyliopiston langaton lähiverkko
Johtoryhmän toiminnasta tiedottaminen
Tietoturva-asiat


