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IT-palvelukeskuksen ylin päättävä elin on johtokunta. 

Johtokunnan yläpuolella on kunkin yliopiston rehtori ja 
hallitus.

Johtokuntaan kuuluu kolme jäsentä ja yksi it-henkilöstön 
edustaja TKK:lta, HSE:lta ja TaiK:sta sekä kolmen 

ylioppilaskunnan edustajat.

Henkilöstökokous tekee esityksen it-henkilöstön 
edustajiksi, ja yliopistojen rehtorit nimittävät sen perusteella 
oman yliopistonsa it-henkilöstön edustajan johtokuntaan. 



IT-palveluksekusken johtokunta (toimikausi 2008-2009):

professori Matti Rossi (pj.) (HSE)
järjestelmäasiantuntija Mika Laaksonen (HSE, henkilöstö)
tekniikan ylioppilas Juuso Laatikainen (TKY)
ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen (TKK)
atk-ylläpitäjä Jani Myyry (TKK, henkilöstö)
professori Marko Nieminen (TKK)
professori Jari Puttonen (TKK)
erikoissuunnittelija Lauri Saarinen (HSE)
toimistopäällikkö Margareta Soismaa (HSE)
kauppatieteen yo Pasi Väänänen (KY)

johtaja Juhani Markula (pysyvä asiantuntija)
kehityspäällikkö Christa Winqvist (pysyvä asiantuntija)



IT-palvelukeskuksen organisaatiohierarkiassa johtokunnan 
alapuolella on IT-palvelukeskuksen johtaja ja hänen 

apunaan johtoryhmä. 

Johtaja valitsee johtoryhmään 4-5 lähinnä esimiehinä tai 
asiantuntijoina toimivaa henkilöä. Lisäksi henkilöstö valitsee 
keskuudestaan yhden edustajan johtoryhmään. Henkilöstön 

edustajalla on johtoryhmän jäsenenä samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin muillakin. 

Pöytäkirjat ovat julkisia päätöspöytäkirjoja. Kokous on joka 
toinen viikko, ja esityslistat julkaistaan ennakkoon. 

Pöytäkirja on pyritään tekemään kokouksen aikana, jotta se 
saadaan nopeasti jakoon.



IT-palvelukeskuksen johtoryhmä:

Juhani Markula (pj) (TKK)
Christa Winqvist (HSE)
Jani Myyry (TKK)
Niko Suominen (HSE)
Kirsi Söderlund (TKK) (siht.)
Asko Tontti (TKK)



IT-palvelukeskuksen toimintamuotoihin kuuluvat 
lisäksi viikkopalaveri ja kuukausi-info.

Viikkopalaveriin osallistuvat johtajan lisäksi 
lähinnä esimiehet. Palaverin tarkoitus on 
edistää tiedonvälitystä, se on tapa pitää 

jatkuvaa yhteyttä. 

Kuukausi-info on nimensä mukaisesti 
kuukausittainen, koko henkilöstön yhteinen

tiedotus- ja tapaamistilaisuus.





Yliopistojen yhteistoimintaelimien (yt-neuvostot, 
työsuojeluvaltuutetut jne…) lisäksi IT-palvelukeskuksessa 

on seuraavat omat yhteistoiminta elimet/kokoukset:

Henkilöstökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. 
Siellä toimitetaan mm. henkilövaalit eli valitaan 

henkilöstön edustajat ehdolle johtokuntaan, valitaan 
henkilöstön edustaja johtoryhmään ja valitaan viisi 

varsinaista ja kaksi varajäsentä henkilöstöneuvostoon.

Henkilöstöneuvosto valitsee itselleen keskuudestaan 
puheenjohtajan. Henkilöstöneuvosto on tähän asti 
kokoontunut noin kerran kuussa (lukuun ottamatta 
kesäkuukausia). Työnantajaa henkilöstöneuvoston 
kokouksissa edustaa IT-palvelukeskuksen johtaja 



Viime henkilöstökokouksen valitsemat henkilöt ovat:

IT-palvelukeskuksen johtokunta:
- TKK:n henkilöstön edustaja: Jani Myyry
- HSE:n henkilöstön edustaja: Mika Laaksonen

IT-palvelukeskuksen johtoryhmä:
- Henkilöstön edustajana Niko Suominen (HSE)

Henkilöstöneuvosto vuonna 2008:
(Petri Stranden (pj) (TKK) )
Matti Seppä (vt. pj) (TKK)
Tuija Sonkkila (TKK)
Mika Lindberg (HSE)
Jan Rossi (HSE)
Antti Laari (HSE) (varajäsen)
Pekka Alaruikka (TKK) (varajäsen)



Tiedottaminen:

Henkilöstö saa virallista informaatiota 
seuraavista lähteistä:

- johtokunnan pöytäkirjat
- johtoryhmän esityslistat ja pöytäkirjat

- viikkopalavereiden muistiot
- kuukausi-infojen esitysmateriaali





JOHDANTO  ORGANISAATIOON

Osittain vallitsevasta vahvasta osasto-ajattelusta tulee luopua. 
Vaikka jokin kokonaisuudelta vaikuttava toiminto tai palvelu 
onkin hajautettu kahteen eri ryhmään, ei se estä palvelun 
tehokasta tuottamista ja kehittämistä. Se pikemmin osaltaan 
vahvistaa eri ryhmien välistä yhteistyötä kyseisen palvelun 
tuottamiseen ja kehittämiseen liittyen.

Toiminta tulee olemaan matriisimuotoisempaa kuin aiemmin. 

Ryhmät ovat edelleen organisatorisia yksiköitä. Toinen 
dimensio tulee olemaan ITIL:n mukaiset prosessitiimit. 

Lisäksi tarvitaan projekteja sekä kehityshankkeiden että 
prosessimuutosten toteuttamiseen.

jatkuu…



… jatkoa

ITIL-mallin mukaiseen toimintaan siirtyminen muuttaa siis 
joiltain osin ryhmän merkitystä ja ryhmänvetäjän roolia. 

Uudessa mallissa ryhmänvetäjän rooli on toimia ryhmän 
jäsenten lähiesimiehenä ja ryhmän henkilöresurssien ja 
osaamisen koordinoijana. 

Palveluiden tuottamisessa siirrytään prosessimuotoisuuteen, 
jolloin prosessien omistajat huolehtivat työnjohdollisista 
seikoista prosessitiimissä. Jäsenet prosessitiimiin sopii 
prosessin omistaja eri ryhmien vetäjien kanssa. 

ProsessIit läpileikkaavat perinteiset organisaatiosiilot (=ryhmät) 
ja vahvistavat ryhmien välistä yhteistyötä. Vahva 
kommunikaatio ryhmien välillä on avainasemassa.

jatkuu …



… jatkoa

Uusi Aalto-yliopisto tulee olemaan maantieteellisesti 
hajallaan. Yksikköjä löytyy jo tässä vaiheessa Espoosta 
(Otaniemi), Helsingistä (Arabianranta, Töölö), Lahdesta, 
Mikkelistä, Porista ja Vaasasta. 

Yksiköiden tulee olla IT-palveluiden osalta tasavertaisia 
sijainnista riippumatta sekä kuulua yhteisesti ja keskitetysti 
ylläpidettyyn IT-ympäristöön. Paikallinen ylläpito voi olla 
hajautettu kampuksella työskenteleville henkilöille, mutta 
konfiguraatiotietokanta on kaikille yhteinen.





IT-palvelukeskuksen hallinnollinen organisaatio:

  JOHTO 
Ryhmät:
  HALLINTORYHMÄ
  ASIAKASPALVELU
  AV-PALVELUT
  HALLINNON PALVELUT JA TIETOKANTAPALVELUT
  IAM-PALVELUT
  OHJELMISTOPALVELUT
  PAINOPALVELUT
  PALVELIMET
  PÄÄTELAITEPALVELUT
  TIETOLIIKENNEPALVELUT
  TALLENNUS- JA VARMUUSKOPIOINTIPALVELUT
  VIESTINTÄPALVELUT
  Kehitysprojektit



JOHTO (ei ryhmä)

-   johtaja
-   kehityspäällikkö (johtajan varamies)
-   johtoryhmä

Johtajalla on varsinainen päätösvalta ja vastuu. 

Tekninen johto on kehityspäälliköllä, joka myös koordinoi 
kehitysprojekteja. 

Johtoryhmän asema on neuvoa-antava, lopullinen 
päättäjä on johtaja, ja johtaja voi tarvittaessa tehdä 
päätökset vastoin ryhmän jäsenten näkemyksiä. 
Johtoryhmän päätökset ovat sitovia.



HALLINTORYHMÄ

-   talous
-   tilat
-   henkilöstöhallinto
-   hankinta
-   lisenssimyynti
-   viestintä (sisäinen ja ulkoinen)
-   omaisuuden hallinta



ASIAKASPALVELU

-   asiakaspalvelu, kontaktipiste
-   tuki
-   luokat
-   työasema- ja tulostinasennukset



AV-PALVELUT

-   neuvottelujärjestelmät
-   salilaitteet
-   studiolaitteet
-   AV-tekniikan järjestäminen tilaisuuksiin



HALLINNON PALVELUT JA TIETOKANTAPALVELUT

-   Hallinnon järjestelmät, mm. Oodi, Halli, ...
-   DW
-   Tietokannat
-   Pave-kontaktit 



IAM-PALVELUT

-   henkilön sähköinen identiteetti
-   luvat ja pääsynvalvonta (kunnes automatisoidaan)
-   hakemistopalvelut kuten AD (päävastuu, käyttäjätilit; 
konetilit jaetaan päätelaite- ja palvelinryhmien kesken)
-   metahakemisto
-   varmenteet
-   Kerberos



OHJELMISTOPALVELUT

-   lisenssipalvelimet
-   yhteislisenssien hallinta
-   ohjelmistopaketointi
-   uusien ohjelmistojen evaluointi  
                   ja "hyväksyminen"



PAINOPALVELUT

-   tarkentuu myöhemmin



PALVELIMET

-   palvelinrauta
-   käyttöjärjestelmät
-   middleware
-   virtuaaliympäristö
-   konsultointi palvelinohjelmistojen 
asennuksissa ja konfiguroinneissa



PÄÄTELAITEPALVELUT

-   päätelaitteiden asennusjärjestelmät
-   päätelaitteiden ylläpitojärjestelmät
-   AD:ssa päätelaitteiden konetilit ja päätelaitteiden 
asetuksiin vaikuttavat ryhmäkäytännöt
-   shell- ja terminaalipalvelut
-   mobiililaitteet (kannettavat työasemat, älypuhelimet, ...)



TIETOLIIKENNEPALVELUT

-   tietoliikennepalvelu, OSI-mallin kerrokset 1-3
-   tietoliikenteen tietoturvallisuus (palomuurilaitteet, pääsyn-
valvonta verkon aktiivilaitteiden tasolla, kuormantasaus, ...)
-   VPN-ratkaisut
-   WLAN ja siihen liittyvät autentikointiratkaisut
-   ulkoinen nimipalvelu (Internet domain)
-   proxy-ratkaisut



TALLENNUS- JA VARMUUSKOPIOINTIPALVELUT

-   tallennusjärjestelmät
-   varmistusjärjestelmät
-   arkistointiratkaisut



VIESTINTÄPALVELUT

-   viestintäjärjestelmä (sähköposti, 
kalenteri, älypuhelinten sähköposti, ...)
-   www, portaaliratkaisut
-   wiki
-   pikaviestintä



Mitä seuraavaksi?

Henkilöiden sijoittuminen ryhmiin (menossa)

Ryhmänvetäjien nimeäminen

15.9.2008 mennessä

ITIL-koulutus

ITIL-prosessien määrittely ja kuvaaminen
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