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Asia Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän toimikauden
jatkaminen
Suomen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tietoverkko Funet palvelee suomalaista

tutkimusyhteisöä tarjoamalla huippunopeat tietoliikenneyhteydet Suomessa ja
yhteydet kansainväliseen tutkimuksen verkkoinfrastruktuuriin lähes 80
tutkimusorganisaatiolle ja yli 370 000 käyttäjälle. Funet-verkon nykyinen
infrastruktuuri on tulossa elinkaarensa päähän, ja vuoden 2017 aikana on tehtävä
päätökset verkon seuraavan sukupolven toteutuksesta.
CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n omistusta on vuonna 2016 laajennettu

siten, että korkeakoulut omistavat yhtiöstä 30 %. Opetus- ja kulttuuriministeriä asetti
yhtiön omistajien neuvottelukunnan 16.1.2017 (OKM/1/040/2017). Neuvottelukunnan
tehtävänä on käsitellä CSC:n ohjaukseen liittyviä asioita ja muodostaa yhtiön
omistajastrategia.

Opetus-ja kulttuuriministeriön korkeakoulu-ja tiedepolitiikan osasto ostaa CSC:ltä
vuonna 2017 viisi palvelukokonaisuutta, jotka ovat

Korkeakoulujen ja tutkimuksen tietoverkko Funet
Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalvelut
Opetus-ja kulttuuriministeriön analytiikka-ja Datainfrastruktuuripalvelut
Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palvelut
Tieteellisen laskennan palvelut korkeakouluille
Sopimuksen arvo on vuonna 2017 noin 18 miljoonaa euroa. Opetus-ja

kulttuuriministeriö rahoittaa lisäksi investointeja.
Opetus-ja kulttuuriminjsteriö on päättänyt jatkaa korkeakoulujen tietohallintoja ICT-ohjausryhmän toimikautta 31.12.2017 asti.
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Korkeakoulujen tietohallinto-ja ICT-ohjausryhmän täsmennettynä tehtävänä on

1. Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä
korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa
korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin.
2. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä

roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulujen tietomallin
hallintamalliaja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä
arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi.
3. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien
palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset
painopisteet ja taloudelliset asiat.
4. Toimia Funet-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen
Funet vuosikokous kaikille Funetia käyttäville organisaatioille.

Ryhmän jäseniksi nimetään Tietohallintojohtaja Manu Pajuluoma Lapin yliopistosta
Jussi-Pekka Pispan tilalle, Tietohallintopäällikkö Juha Venhe Turun
ammattikorkeakoulusta Tommi Kangasahon tilalle, Jukka Ivonen Haaga-Helia
ammattikorkeakoulusta Tuomo Rintamäen tilalle, erikoissuunnittelija Mika Silander
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta Jaason Haapakosken tilalle sekä

kehityspäällikkö Stina Westman CSC:stä Tuija Raaskan tilalle.
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